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Tento dokument byl zpracován na základě obdržených stanovisek předsedů politických subjektů, extrakcí 

bodů týkajících se přijetí eura z programových dokumentů pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 a volby 

do Evropského parlamentu 2019, z webových stránek politických subjektů, průzkumu médií a dalších 

uvedených zdrojů. Dokument je duševním vlastnictvím spolku Euro v Česku a vztahují se na něj veškerá práva 

a povinnosti dle platné legislativy, obzvláště autorského zákona. Obsah a informace tohoto dokumentu 

mohou být šířeny a publikovány za podmínky řádného uvedení autora.  

Zpracoval: Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř a Euro v Česku dne 12. listopadu 2020  
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Manažerské shrnutí 

Spolek Euro v Česku, jehož cílem je připravit Česko na přijetí eura vypracoval hodnotící zprávu o 
aktuálním postoji sněmovních politických subjektů vůči společné měně. Tato hodnotící zpráva 
by měla být analýzou současného stavu a jeho reflexí a sloužit jako doporučující materiál pro 
politické subjekty i voliče pro rozhodování před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2021. 

Hodnotící zpráva byla zpracována na základě stanovených hodnotících kritérií popsaných 
v kapitole níže. Během její přípravy jsme oslovili vedení všech politických subjektů zvolených do 
poslanecké sněmovny v posledních volbách s žádostí o aktuální stanovisko v otázce přijetí eura 
v Česku1. Následně jsme analyzovali jejich poslední volební programy a webové stránky. 
Výsledná podoba zprávy je popsána v kapitole Rozložení zprávy níže. Součástí zprávy jsou 
doporučení spolku Euro v Česku pro jednotlivé politické subjekty.  

Hodnotící kritéria 

Zvolená hodnotící kritéria jsou popsána v následující tabulce. Jsou seřazena od nejdůležitějšího 
po nejméně důležité, mají přiřazený koeficient, podle kterého bylo přihlédnuto k celkovému 
hodnocení a u každého je také uvedeno zdůvodnění výběru daného kritéria. U každého kritéria 
pak byly hodnoceny: rozsah, věcnost a odbornost.  

Kritérium Zdůvodnění výběru Koef. 

Aktuální stanovisko 
vedení  

Stanovisko současného vedení subjektu je 
nejrelevantnějším zdrojem informace o jeho postoji. 

35 % 

Informace na webu Informace na webu jsou oficiálním stanoviskem subjektu. 15 % 

Volební program do EP 
2019 

Program z voleb do europarlamentu je nejaktuálnějším 
programem. 

10 % 

Volební program do 
sněmovny 2017 

Program z posledních tuzemských voleb tlumočí postoj 
subjektu v otázce eura vůči českým voličům a slouží také 
jako výchozí k porovnání názorového vývoje. 

10 % 

Akcentování tématu 
v jednáních, médiích či 
na sociálních sítích 

Oproti deklaracím v programech a stanoviscích hodnotí 
skutečně odváděnou práci. 

10 % 

Podpisy petice Pro 
euro 

Jedná se o veřejnou deklaraci názorů členů subjektu. 10 % 

Názorový vývoj 
v posledních 3 letech 

Identifikace trendu a názorového vývoje subjektu je 
zásadní pro odhad jeho postoje před příštími volbami. 

5 % 

Voličská základna 
Voličská základna a její názor je částečným odrazem 
názoru subjektu a jeho vlivu na občany. 

5 % 

Tabulka 1: Hodnotící kritéria 

                                                             
1
 Do zprávy byly zahrnuty pouze subjekty poslanecké sněmovny, které se tam dostaly ve volbách, nikoliv které 

vznikly v průběhu. 
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Informační základna 

Aktuální stanoviska jsme získali rozesláním žádosti o jejich poskytnutí na sekretariáty subjektů 
dne 21. 4. 2020 s termínem odpovědi do poloviny května 2020. Zaslaly nám jej všechny subjekty 
kromě Pirátů, SPD a ČSSD. Spolu s aktuálním stanoviskem nám propracovanější materiály k euru 
poskytly KSČM a TOP 09. Na webových stránkách má téma euro nejpropracovanější Pirátská 
strana, která tak své rozsáhlé stanovisko poskytuje otevřeně veřejnosti tímto kanálem. 

Téma euro ve volebním programu do poslanecké sněmovny 2017 zaznělo u všech subjektů 
kromě SPD a KSČM, ve volbách do europarlamentu 2019 pak kromě SPD. 

Kritérium akcentování tématu v jednáních, médiích či na sociálních sítích jsme hodnotili na 
základě naší dlouhodobé práce spočívající mj. v monitoringu médií a politických vyjádření na 
půdě Parlamentu ČR i jinde a výsledek jsme zapracovali do části shrnutí postoje subjektu. 

Petenti petice Pro euro jsou zveřejněni po odsouhlasení na příslušných webových stránkách a 
významnější politici i akcentování na sociálních sítích. 

Průzkum názoru mezi voliči jednotlivých stran objednal před posledními volbami do Evropského 
parlamentu spolek Pro euro u agentury Median. Šetření proběhlo v květnu 2019 a na otázku, 
zda jsou pro euro, odpovědělo 2500 respondentů. Výsledky uvádí tabulka: 

 Určitě ano Spíše ano Nevím Spíše ne Určitě ne 

CELKEM 8 % 16 % 28 % 44 % 4 % 

TOP09/ STAN 27 % 32 % 21 % 18 % 2 % 

PIRÁTI 18 % 27 % 24 % 28 % 3 % 

KDU - ČSL 16 % 26 % 35 % 21 % 2 % 

ODS 8 % 21 % 36 % 32 % 3 % 

ČSSD 7 % 22 % 28 % 42 % 1 % 

ANO 6 % 13 % 35 % 43 % 3 % 

KSČM 5 % 6 % 22 % 63 % 4 % 

SPD 1 % 9 % 18 % 70 % 2 % 

Tabulka 2: Průzkum ohledně přijetí eura mezi voliči jednotlivých stran 

Hodnotící zpráva na základě takto získaných informací a dlouhodobého sledování mediálního 
prostoru a vyjadřování jednotlivých politiků obsahuje postoj k přijetí eura všech do sněmovny 
zvolených politických subjektů a je dobrým podkladem pro orientaci v dané oblasti. 

Rozložení zprávy 

Politické subjekty jsou ve zprávě seřazeny do jednotlivých kapitol podle výsledků v posledních 
sněmovních volbách. 

Každá kapitola se skládá z hodnotící části a věcné části. 
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Hodnotící část u každého subjektu začíná shrnutím postoje subjektu. Následuje identifikace 
kladů a záporů, které spatřuje ve společné měně, zhodnocení jeho postoje a doporučení Eura 
v Česku pro daný subjekt. 

Věcná část uvádí aktuální stanovisko vedení strany, programové teze související s eurem z voleb 
do Evropského parlamentu 2019 a do Poslanecké sněmovny 2017 a obsah webových stránek. 
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Hnutí ANO 

 

Shrnutí postoje ANO 
ANO ještě ve svém programu ve volbách do europarlamentu 2014 konstatuje, že země 
stojící mimo eurozónu mají velmi omezený vliv na její vývoj a v rámci jednání států 
euroskupiny se rozhoduje o ekonomických a finančních otázkách, které mají dopad i na 
země stojící mimo ni, včetně ČR. Zároveň přes snahu zasazovat se, aby země EU bez eura 
byly co nejblíže rozhodování v rámci eurozóny, uznává, že tendence je opačná a že ve 
snaze reagovat na problémy odhalené finanční krizí nabrala integrace v eurozóně novou 
dynamiku a tato skupina se stává jádrem vlivu celé EU. V té době Andrej Babiš 
prohlašoval, že perspektivně nemá problém s přijetím eura, pokud nebudeme ručit za 
dluhy Řecka nebo Španělska. Trendem ANO je však odklon od eura, což se potvrdilo, 
kromě mediálních výstupů premiéra, v posledních volebních programech do poslanecké 
sněmovny a europarlamentu, kde se ANO proti euru vymezilo, aniž by obšírněji vysvětlilo 
proč. Konkrétním programovým závěrem je nesnažit se přijmout euro. ANO zároveň volá 
po reformě eurozóny a chce ji aktivně podpořit, tak aby to bylo v souladu se zájmy ČR, 
aniž by tyto zájmy definovalo stejně jako konkrétní reformy a způsob, jak lze aktivně 
reformovat eurozónu z venku. Ve stanovisku, které nám poskytl premiér a předseda hnutí 
Andrej Babiš, dokonce uvádí, že podle názoru ANO je princip společné měny aplikovaný v 
rozsahu 19 ekonomik s tak rozdílnými hospodářskými, sociálními a dalšími podmínkami 
nerealizovatelný a je přesvědčen, že v současné době je samostatná měna pro českou 
ekonomiku nespornou výhodou a umožňuje Česku lépe reagovat na své aktuální 
problémy spojené s nastupující hospodářskou krizí vyvolanou pandemií koronaviru. Podle 
něj je to zároveň v souladu s postojem české veřejnosti i většiny podnikatelů. Proto 
nepovažuje za vhodné, aby česká ekonomika usilovala o přijetí eura v dohledné 
budoucnosti. 

 

Identifikované klady společné měny 
Euro má smysl jako politický projekt. 

 

Identifikované zápory společné měny 
Princip společné měny aplikovaný v rozsahu 19 ekonomik s tak rozdílnými hospodářskými, 
sociálními a dalšími podmínkami je nerealizovatelný. 

Nutnost reformy eurozóny vedoucí k vyšší fiskální odpovědnosti jednotlivých účastníků. 

Neschopnost najít řešení v případě, že některá ze zemí se ocitá dlouhodobě v situaci, kdy 
by potřebovala mít volnější měnovou a fiskální politiku a to jí sevřenost podmínkami 
eurozóny neumožňuje. 

Ručení za dluhy ostatních států eurozóny. 
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Doporučení Eura v Česku pro ANO 
Programový bod nesnažit se přijmout euro je v rozporu se vstupními podmínkami, ve 
kterých se Česko zavázalo zavést euro bezprostředně po splnění všech pěti 
konvergenčních kritérií. Ty je teoreticky schopné plnit od roku 2014, což přiznává ANO 
v programu k volbám do europarlamentu 2019: „Přiměřenější je pokračovat v plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií.“ Bylo by férové definovat, co jsou ekonomické 
zájmy Česka, jeho občanů a firem, které brání stanovení termínu přijetí eura a představit 
dlouhodobý plán postavení Česka v EU ve chvíli, kdy většina členských států euro přijala a 
na úrovni EU tak převažují ekonomické zájmy eurozóny. V tomto smyslu by se ANO mělo 
zaměřit na otázku, jak zajistit naší suverenitu v EU v případě, kdy tím, že jsme v menšině, 
ztrácíme reálný vliv. Dále by bylo vhodné vyřešení právního závazku ohledně zavedení 
eura, a to jasným rozhodnutím, zda směřovat k přijetí eura, anebo k trvalé výjimce ze 
zavedení eura, jakou má Dánsko, abychom zůstali věrohodnými partnery, kteří dodržují 
ujednané smlouvy.  ANO se hodně řídí názorem občanů, resp. svých voličů, což je dobře, 
protože jejich názor také reprezentuje v Parlamentu ČR. Otázku, kterou musí ANO zvážit 
je, zda je pro Česko vhodnou strategií pouze řídit se názorem občanů, nebo se také snažit 
ovlivňovat nabídkou dobře vysvětlovaných alternativ a osvěty. Většina občanů totiž 
v otázce eura spíše váhá, nebo se rozhoduje bez relevantních informací. 

Aktuální stanovisko ANO k otázce přijetí eura 2020 

Aktuální stanovisko za hnutí ANO nám zaslal předseda vlády Andrej Babiš. Podle něj se postoj 
hnutí k přijetí eura nemění: I nadále tvrdíme, že přistoupení k euru musí odpovídat 
ekonomickým zájmům ČR, našich občanů a firem. Náš postoj k přijetí eura jsme před volbami v 
roce 2017 spojovali s tím, že očekáváme reformu eurozóny, kde jsme vyjádřili naši připravenost 
ke změně jejího fungování reálně přispět. Stejně tak jsme před volbami do Evropského 
parlamentu spojovali svůj postoj k euru s tím, že „za zásadní považujeme přijetí takových 
mechanismů, které jednoznačně připraví eurozónu na situaci, kdy jeden nebo více členů 
nezvládá plnit své závazky, a stává se tak destabilizačním prvkem eurozóny a celé EU.“ Nic z 
toho se však v eurozóně nestalo. Vývoj v posledním roce nám dal plně za pravdu. Eurozóna 
prožívá velmi složité období, kde se především ukazuje neschopnost najít řešení v případě, že 
některá ze zemí se ocitá dlouhodobě v situaci, kdy by potřebovala mít volnější měnovou a 
fiskální politiku a to jí sevřenost podmínkami eurozóny neumožňuje. Podle našeho názoru je 
princip společné měny aplikovaný v rozsahu 19 ekonomik s tak rozdílnými hospodářskými, 
sociálními a dalšími podmínkami nerealizovatelný. Je přitom evidentní, že k překonání těchto 
rozdílů by země s nižší ekonomickou úrovní potřebovaly mít volnější fiskální, měnovou i 
hospodářskou politiku než dovoluje současný mechanismus eurozóny. Představa, že jednotná 
měna povede k rychlému překonání rozdílů mezi zúčastněnými státy v eurozóně, v praxi zatím 
selhává. Jako politický projekt je euro bezesporu zajímavý, ale nemůže se však při své realizaci 
zcela odtrhnout od svého ekonomického základu. Měna je vždy odrazem ekonomiky a tak by 
tomu mělo být i v případě fungování eura. I to je jedním z důvodů, proč ekonomika eurozóny 
roste pomaleji než zemí, které stojí mimo. Jsme přesvědčeni, že v současné době je samostatná 
měna pro českou ekonomiku nespornou výhodou a umožňuje nám lépe reagovat na naše 
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aktuální problémy spojené s nastupující hospodářskou krizí vyvolanou pandemií. Jak ukazují i 
nejrůznější průzkumy postojů české veřejnosti, pak její naprostá většina s tímto naším postojem 
souhlasí. Stejně tak smýšlí i většina podnikatelské veřejnosti. Proto i nadále nepovažujeme za 
vhodné, aby česká ekonomika usilovala o přijetí eura v dohledné budoucnosti.   

Program hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu 2019 

Téma přijetí eura je rozvedeno v části programu s názvem Euro: Přijetí eura není na stole. České 
republice se daří podstatně líp, než většině zemí eurozóny. Eurozóna potřebuje reformu. Mluví o 
tom samy členské země eurozóny. Přiměřenější je pokračovat v plnění maastrichtských 
konvergenčních kritérií: cenové stability, stavu veřejných financí a konvergenci úrokových sazeb, 
a dále sledovat i širší hledisko, zejména míru sladěnosti ekonomiky ČR a eurozóny, její 
dlouhodobé udržitelnosti a schopnost české ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se 
adaptovat. Je samozřejmě důležité, aby se ČR aktivně podílela na jednáních o reformě eurozóny 
a trvala na takové reformě, která podpoří fiskální odpovědnost všech aktérů. Za zásadní z 
hlediska reformy považujeme přijetí takových mechanismů, které jednoznačně připraví 
eurozónu na situaci, kdy jeden nebo více členů nezvládá plnit své závazky, a stává se tak 
destabilizačním prvkem eurozóny a celé EU. Na takové eventuality musí být EU připravena a 
ochotna jednat a poskytovat funkční řešení. V rámci EU je nutné se zaměřit na dodržování 
celkové makroekonomické rovnováhy, udržování rozumné míry inflace, nízkého dluhu veřejných 
financí a míry nezaměstnanosti. 

Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 

V programu do sněmovních voleb 2017 hnutí ANO otázku eura zmiňuje v těchto  tématech: 

Bezpečnost 

S bezpečností ale stejně tak souvisí potravinová soběstačnost, zejména v nastupujícím období 
sucha, schopnost udržovat vodu v krajině jakožto strategickou surovinu. To je extrémně důležité 
i pro naše zemědělství a možnost zajistit si potravinovou soběstačnost. Energetická bezpečnost 
znamená výstavbu dalších jaderných bloků či udržení kontroly státu nad zásobami lithia. A 
stejně důležitá je pro nás i fiskální bezpečnost, proto si musíme ponechat korunu a nesnažit se 
přijmout euro. 

Hospodaření státu, daně, finance a rozpočtová politika 

Euro nebudeme za stávajících podmínek a situace v eurozóně přijímat. 

Srozumitelná a aktivní zahraniční politika 

Stanovení konkrétního data přistoupení k euru musí odpovídat ekonomickým zájmům ČR, 
občanů a firem. Aktivně podpoříme reformu eurozóny s cílem posílit hospodářskou a finanční 
stabilitu Evropy, tak aby to bylo v souladu se zájmy ČR. Je třeba zajistit, bez ohledu na další vývoj 
v eurozóně, aby se neznevýhodnilo postavení států, které zatím euro nemají. V případě, že se 
eurozóna v následujícím volebním období významně nereformuje, nebudeme euro přijímat.  
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ODS 

 

Shrnutí postoje ODS 
ODS razí heslo zrušení povinnosti přijmout euro. Chce pro Česko vyjednat trvalou výjimku, 
abychom se mohli sami rozhodnout, kdy euro přijmeme. ODS zároveň věří, že je schopná 
prosadit rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny, aby státy platící eurem neměly 
v EU větší práva než státy s vlastní měnou. V mediálním prostoru, na odborných debatách 
i na sociálních sítích patří ODS mezi hlasité kritiky eura. Zejména jsou slyšet expert ODS 
pro ekonomiku a finance Jan Skopeček, europoslanec Alexandr Vondra anebo třeba Jan 
Zahradil, který kritizuje EU jako celek. ODS je v této otázce konzistentní od ekonomické 
krize 2009.  Přesto by toho času až třetina voličů ODS euro uvítala. 

 

Identifikované klady společné měny 
Pro některé země může být společná měna vhodná a výhodná. 

 

Identifikované zápory společné měny 
Povinnost přijmout euro vázaná na vstup do EU. 

 

Doporučení Eura v Česku pro ODS 
ODS považuje volný trh za základ a největší výhodu EU a chce v něm podporovat 
konkurenceschopnost českých podnikatelů.  Přitom zároveň odmítá odstranit jednu ze 
zásadních překážek volného trhu – rozdílné měny. Ty totiž do volné konkurenceschopnosti 
na vnitřním trhu EU vnáší nekalé praktiky v podobě využívání úrokového diferenciálu na 
přilákání investorů nebo měnového dumpingu na podporu exportu. Většina členských 
států EU se těchto nástrojů vzdala. Česko patří mezi kritiky zvýhodňování zemědělců 
v jiných zemích EU, samo ale stále odmítá podobné nástroje opustit. ODS je v tomto 
směru schizofrenní a zároveň v žádných oficiálních dokumentech nepředkládá žádné 
relevantní – ani odborné, ani ekonomické, ani politické – argumenty, proč nepodporuje 
přijetí eura. Přitom většina českých podnikatelů by euro uvítala, protože by jim to 
usnadnilo obchod. ODS by měla zvážit svůj postoj a podrobněji jej vysvětlit veřejnosti. 
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Aktuální stanovisko ODS k otázce přijetí eura 2020 

Za ODS nám poslal aktuální stanovisko programový manažer strany: ODS svůj postoj k přijetí 
jednotné měny nezměnila. I nadále platí, že trváme na tom, že členské státy by si měly o přijetí 
či nepřijetí eura rozhodnout podle svého uvážení. Podmínky pro přijetí musí být pro Českou 
republiku přínosné nikoliv zatěžující. V současné době navíc ani není jasné, jaký dopad bude mít 
krize kvůli koronaviru na stabilitu celé eurozóny. 

Evropské desatero ODS pro volby do Evropského parlamentu 2019 

Jedním z bodů programu je následující: Přijetí eura musí být dobrovolné. Všechny dosavadní 
zkušenosti (zejména řecká krize) jednoznačně ukazují, že eurozóna bude nejlépe fungovat jako 
klub zemí, pro které je společná měna vhodná a výhodná. Ostatní členské státy, které dosud 
mají národní měny, musejí mít možnost se samy rozhodnout, zda a kdy mají zájem o přijetí eura.  

Euro je pak dále zmíněno v části „Volný trh považujeme za základ a největší výhodu EU“: Pro 
svobodnou volbu České republiky rozhodnout o přijetí, či nepřijetí eura. 

Silný program pro silné Česko pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 

Otázka eura je v programu zmíněna v části „Zahraniční věci a evropská politika“: Zrušíme 
povinnost přijmout euro – ČR se musí sama rozhodnout, zda a kdy euro přijme (trvalá výjimka). 
Prosadíme rovnoprávné postavení členů a nečlenů eurozóny, aby státy platící eurem neměly v 
EU větší práva než státy s vlastní měnou. 
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Pirátská strana 

 

Shrnutí postoje Pirátů 
Piráti odkazovali ve volebním programu do poslanecké sněmovny 2017 na stanovisko 
k euru, které mají na svých webových stránkách. To podporuje přijetí eura při splnění 
konkrétně popsaných podmínek. Piráti tak jako jediní připravili a představili konkrétní a 
konstruktivní plán, jak postupně připravit Česko tak, aby bylo přijetí eura oboustranně 
výhodné. Mezi hlavní úkoly pro Česko stanovili přijetí finanční ústavy a vytvoření příjmů 
pro euroval ze sektorové daně na finanční instituce. Dále navrhují postupný přechod na 
pevný kurz koruny vůči euru, přičemž konstatují, že ČNB je nyní značně omezena v 
možnostech měnové politiky, neboť nemůže jít s úrokovými sazbami již dolů, ale ani 
nahoru, protože zvýšený úrokový diferenciál oproti eurozóně by přilákal další spekulace, 
což by byl spíš další z podpůrných argumentů pro přijetí eura. Zároveň vylučují souvislost 
přijetí eura se zdražováním zboží i referendum. Piráti se dlouhodobě prosazují jako 
proevropská strana a i když se v mediálním prostoru tématu eura spíše vyhýbají, jsou 
stranou s druhým největším počtem pro eurových voličů. Mimo oficiální politická 
vyjádření jsou vůči euru aktivní na sociálních sítích např. europoslanec Mikuláš Peksa 
nebo poslanec František Kopřiva, oba petenti petice Pro euro. Na veřejném fóru strany se 
od 20. května 2020 řeší otázka, zda by Piráti měli aktivně podporovat přijetí eura. Na  fóru 
hlasovalo 187 členů partaje, 70 % bylo pro. 

 

Identifikované klady společné měny 
Euro je zásadní pro ekonomickou stabilitu celé Evropy. 

Přijetí eura by ulehčilo život českým podnikatelům, kterým by klesly náklady za pojištění 
proti výkyvům kurzu. 

Euro by přitáhlo zahraniční investory a český akciový trh by se stal atraktivnějším. 

Euro by lidem ulehčilo cestování a studium v zahraničí. 
 

Identifikované zápory společné měny 
Členské státy porušují Maastrichtská kritéria. 

Měla by existovat jasná evropská pravidla pro bankroty států a bank a důvěryhodná 
společná pravidla pro státní rozpočty států eurozóny. 
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Doporučení Eura v Česku pro Pirátů 
Vypracovali jsme oponenturu k současnému stanovisku Pirátů a zaslali ji předsednictvu. 
Jsme v kontaktu s Tiborem Vansou, garantem programového bodu Finance a autorem 
stanoviska a komunikujeme ohledně jeho aktualizace. V tomto stanovisku by měl být 
zohledněn dosavadní vývoj eurozóny a jejích nových zkušeností a nástrojů i to, že do ERM 
II vstoupily další dvě země – Bulharsko a Chorvatsko. Piráti by měli navrhnout a 
prosazovat stanovení konkrétního termínu přijetí eura, aby získali větší bič na prosazování 
navržených domácích úkolů pro Česko v podobě zásadních reforem a rozhodnutí, které 
nejsou důležité jen pro samotné přijetí eura, ale také bezpodmínečně nutné pro zvyšování 
konkurenceschopnosti, ekonomický rozvoj a transformaci, strukturální změny a větší 
finanční stabilitu Česka. Bez těchto reforem je veřejné financování v Česku dlouhodobě 
neudržitelné. Zároveň by jako proevropská strana měli zvážit, jak komunikovat vůči české 
veřejnosti fakt, že v čase přijetí eura Bulharskem a Chorvatskem budou mimo eurozónu 
kromě Čechů už jen Švédi, Poláci, Maďaři a Dánové, kteří však mají svou měnu na euro 
navázanou  účastí v ERM II s fluktuačním pásmem +/- 2,25 % (Rumunsko nezmiňujeme, 
protože toho času bude pravděpodobně již také v ERM II) a jakým způsobem nás absence 
v eurozóně, kdy budeme v absolutní menšině, může poškozovat při rozhodování o 
ekonomických otázkách v EU. Proto doporučujeme Pirátům se k otázce přijetí eura 
postavit čelem a začít aktivně prosazovat jeho přijetí. 

Aktuální stanovisko Pirátů k otázce přijetí eura 2020 

Žádost o aktuální stanovisko Pirátů jsme zaslali přímo předsedovi Ivanu Bartošovi v dubnu a 

opakovaně v květnu. Bez odpovědi. Piráti však mají na webu obsáhlé stanovisko k euru, které 

bylo součástí podrobného programu pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2017. Toho času 

Piráti na základě vyvolané debaty na svém veřejném fóru připravují aktualizaci stanoviska a 

rozhodují se o tom, zda se před volbami v roce 2021 přikloní či nepřikloní k přijetí eura. Otázku 

eura ve volebním programu do europarlamentu 2019 neotevřeli. 

 

Dosavadní stanovisko Pirátů, které je jediným podkladem hodnotící zprávy, je rozepsáno v textu 

dále až do konce kapitoly popisující Pirátskou stranu: 

 

Piráti jsou proevropská strana, jejíž cílem je, aby ČR zůstala v hlavním proudu evropské integrace 

a cílevědomě zde prosazovala své zájmy. Nemyslíme si, že euro je zkrachovalý projekt. Fandíme 

mu, jeho udržení je zásadní pro ekonomickou stabilitu celé Evropy. Přijetí by ulehčilo život 

českým podnikatelům, kterým by klesly náklady za pojištění proti výkyvům kurzu, přitáhlo by 

zahraniční investory a český akciový trh by se stal atraktivnějším. Lidem by ulehčilo cestování a 

studium v zahraničí. Na druhou stranu je nutné zvážit i možná rizika a vyřešit strukturální 

problémy eurozóny. Ty způsobují její nestabilitu a mohly by v budoucnu ohrozit naši ekonomiku. 

Po krizi z roku 2008 zůstává finanční situace mnoha států a jejich bankovních systému 



 

EURO V ČESKU, z. s. 
www.eurovcesku.eu 

P
A

nedořešená, bez naděje na brzké zlepšení. Z maastrichtských kritérií, která byla vyžadována po 

nových členských státech, se stal prázdný pojem a jsou běžně porušována. Oproti tomu má ČR 

jeden z nejnižších státních dluhů v Evropě a její bankovní systém je v řádově lepší kondici než v 

případě mnohých zemí eurozóny. Vlastní měna nám dává možnost pružněji reagovat na možné 

globální finanční otřesy. Je tedy na místě otázka, zda by si i ČR neměla před přistoupením určit 

kritéria na finanční stabilitu eurozóny. Připravili jsme proto plán, jak postupně připravit ČR na 

přijetí eura, aby bylo přistoupení oboustranně výhodné. ČR i EU musí provést několik důležitých 

reforem a rozhodnutí. Jediným cílem těchto kroků ale není přijetí eura, každý z nich má smysl i 

sám o sobě a přispěl by k větší finanční stabilitě ČR. 

Před přistoupením ČR by v EU: 

▪ Měla existovat jasná evropská pravidla pro bankroty států a bank, která budou 

ekonomicky i morálně přijatelná pro české občany. 

▪ Měla existovat důvěryhodná společná pravidla pro státní rozpočty států eurozóny 

▪ Evropský stabilizační mechanismus by měl více zohlednit pozici ekonomicky slabších 

států. 

▪ Měla proběhnout stabilizace evropského bankovního sektoru 

Za ČR prosazujeme: 

▪ Přijmout finanční ústavu 

▪ Vytvořit ze sektorové daně na finanční instituce zdroj financí pro euroval 

▪ Navázat platy ve státním sektoru na výkon ekonomiky 

▪ Postupný přechod na pevný kurz k euru 

▪ Jasná pravidla pro bankroty států 

Jasná pravidla pro bankroty států 

Klíčová rozhodnutí týkající se financování zadlužených států se nyní konají na tajných zasedáních 

ministrů financí eurozóny (eurogroup). Zasedání někdy trvá do brzkého rána, kdy ministři financí 

ohlašují, že dalším zadlužením zachraňují eurozónu. Požadujeme, aby byl pro tato jednání 

vytvořen transparentní proces. Jednání by měl řídit evropský ministr financí, a jeho rozhodnutí 

podléhat schválení Evropského parlamentu. 

 

Bankrot Řecka je pouze symbolem tohoto problému, se stejnými obtížemi se potýká řada dalších 

států. Řecko je malá ekonomika, která se do eurozóny dostala podvodem, jeho odchod z 

eurozóny byl reálnou možností. V případě Itálie nebo Španělska ale neexistuje dobré řešení. 

Musí existovat předem daná jasná pravidla, které umožní státům redukovat jejich zadlužení, 
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státy nesmí být rukojmím věřitelů. Měnovou unii je třeba co nejdříve doplnit i společnými 

pravidly pro státní rozpočty států eurozóny (fiskální unií). Ta by měla směřovat i k vytvoření 

chybějícího sociálního pilíře. Budeme v tomto směru prosazovat evropský nepodmíněný příjem. 

Finanční ústava 

Jak ukazují příklady jižních států, je důležité nejen zvládnout maastrichtská kritéria a přijmout  

euro, ale i úspěšně zvládnout období po přijetí eura. Náhlé zastavení zvýšeného přísunu 

zahraničních investic nebo levného přístupu k penězům pro podniky i vládu může přivést zemi 

do dluhové pasti. Je proto klíčové přijmout finanční ústavu omezující státní deficity a zvládnout 

měnovou expanzi obchodních bank. Zákon o rozpočtové odpovědnosti, který přijala současná 

vláda, považujeme za nekvalitní. Je poměrně tvrdý na samosprávy, ale bezzubý vůči státnímu 

rozpočtu. Navíc omezující opatření přicházejí až ve chvíli, kdy je za pět minut dvanáct. 

Odpovědný přístup k financím je nutný každý rok. Proto bychom chtěli navrhnout ústavní zákon, 

podle kterého by se výše schodku státního rozpočtu musela schvalovat ústavní většinou. To by 

do velké míry stabilizovalo i daňové prostředí v ČR. 

 

Navázání platů ve státním sektoru na výkon ekonomiky by mělo dva pozitivní důsledky. Zaprvé 

by odstranilo předvolební folklór v podobě zvýšení mezd určitým skupinám, kterým se často 

dorovnává vývoj platové úrovně za předchozí 4 roky. Tím by se umožnilo řešit problémy 

systémověji. 

 

Druhým důvodem je snížení výdajů státu na platy během ekonomických recesí, kdy mu zároveň 

klesají příjmy a rostou sociální výdaje. Politicky jinak neprůchodný krok by tak mohl zmenšit 

potřebu zvyšování daní nebo tvrdých škrtů. 

Přechod na pevný kurz k euru 

Pro úspěšné přijetí eura je důležité postupně dále slaďovat hospodářský cyklus ČR s eurozónou. 

Proto bychom navrhovali nejprve přejít z nezávislého plovoucího kurzu na zavěšený korigovaný 

kurz, kdy by bylo cílem ČNB držet co nejstabilnější kurz a zároveň inflaci pod 3 %. Po vytvoření 

dostatečných devizových rezerv pak přijít na měnový výbor, ve kterém jsou změny kurzu 

naprosto výjimečné a podléhají schválení parlamentem. Z ekonomického hlediska jde o faktické 

připojení k eurozóně, ale bez oficiálních závazků za dluhy ostatních zemí a bez rozhodovacích 

pravomocí o přidělení pomoci. Tyto měnové režimy jsou sice typické pro méně rozvinuté země s 

problémy s inflací, ale jsou vhodné i pro vyspělejší země, které se chystají připojit k rozsáhlejší 

měnové unii. Měnový výbor používali před přistoupením k euru v Estonsku, Litvě i Lotyšsku. V 

Estonsku jej drželi dokonce od roku 1992 do přistoupení v roce 2009. 

 



 

EURO V ČESKU, z. s. 
www.eurovcesku.eu 

P
A

V současnosti drží ČNB devizové rezervy zhruba ve výši 60 % HDP, z velké části je to díky útoku 

spekulantů na českou měnu. Podle běžných měřítek k nastavení měnového výboru stačily. Ty 

však byly z velké části vytvořeny díky přílivu spekulativního kapitálu, který se může rozhodnout 

kdykoliv ČR zase opustit. Protože se ČR v tomto režimu nacházela již během transformace v 90. 

letech, autoři zákona o ČNB na tuto situaci mysleli, a ČNB má v tomto lepší pozici, než např. 

Švýcarská centrální banka, která musela kurz změnit kvůli útoků spekulantů. Mírné 

podhodnocování kurzu, potřebné k udržení dostatečných devizových rezerv, by zabránilo 

útokům, jako byl známý útok George Sorose na britskou libru. 

 

ČNB je nyní značně omezena v možnostech měnové politiky, neboť nemůže jít s úrokovými 

sazbami již dolů, ale ani nahoru, neboť zvýšený úrokový diferenciál oproti eurozóně by přilákal 

další spekulace. Kromě nákupu devizových rezerv má ještě druhý nástroj nákup státních 

dluhopisů. Ten ale většinou centrální banky nechtějí využívat, aby nepřišly o svou nezávislost. 

Aby se tento pro stát výhodný nástroj mohl být více využíván, byla by existence opravdu kvalitní 

finanční ústavy, která by zachovala rozumné státní rozpočty. 

FAQ 

Nebude se mezitím v EU rozhodovat o nás bez nás? 

▪ Bude. Avšak pokud chtějí země tvrdého jádra eurozónu udržet, budou se muset v rámci 

politického procesu nějakým způsobem podílet na splácení dluhů jižních zemí. ČR má 

poloviční HDP na obyvatele než Itálie nebo Německo a ochota českých občanů podílet se 

na tomto procesu by byla nízká, a byli bychom spíše brzdou. Proto by bylo výhodnější do 

eurozóny vstoupit, až se situace více stabilizuje. 

Proč chcete řídit kurz? 

▪ Režim se jistě nebude líbit těm, kteří odmítají jakékoliv státní zásahy do ekonomiky. Ale 

je to přesně to, co dělá a dělala Čína, a v podstatě je nemožné argumentovat, že z jejího 

pohledu byl tento přístup ekonomicky nevýhodný. Za druhé je to přesně to, co bychom 

dělali, kdybychom přijali euro, jen ta ohromná finanční nerovnováha by nešla použít na 

splácení státního dluhu, ale ležela by na imaginárním, nikdy nevyužitém účtu ČNB. A za 

třetí je to přesně to, co z ekonomického pohledu dělá Německo. V případě rozbití eura 

by jeho měna prudce vystřelila nahoru a následoval by hospodářských pokles. 

Finanční ústava a austerity 

▪ Politika austerity (šetření) je velmi špatný recept pro zemi, která se nachází v silné recesi. 

Pokud se však vzdáme vlastní měny a dostaneme se do problémů, bude to přesně to, co 

nám bude věřiteli ordinováno. Je proto důležité průběžně držet zadlužení nízko, 

abychom v situacích, kdy i Kalousek zvedá daně, byli svými pány a mohli se zadlužit. 
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Pokud je zadlužení země vysoké, státní dluhopisy dané země většinou drží hlavně domácí 

banky. Větší odpis státního dluhu tak znamená krach domácích bank a penzijních fondů. 

Tím se stát dostává do dvojitého problému. Finanční ústava by proto především měla 

řešit průběžné hospodaření, ne až situaci, kdy je pozdě a stát nemá moc na výběr. 

Inflace 

▪ Pokud se hospodářská úroveň a platy v ČR budou přibližovat západní Evropě, přijetí eura 

bude znamenat inflaci ve službách, neboť ji již nebude možno částečně vyrovnávat 

změnou kurzu. Dlouhodobě na cenu zboží to vliv mít nebude, neboť již dnes je mnohdy 

nakupujeme za vyšší ceny než za hranicemi. 

Bude o přijetí referendum? 

▪ Nebude, referendum už bylo. Česká republika se zavázala euro přijmout hlasováním v 

referendu při schvalování vstupu do Evropské unie. Tento závazek je součástí přístupové 

smlouvy.  
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SPD 

 

 

 

 

Shrnutí postoje SPD 
SPD se o euru ve svých programových dokumentech, ani na webu nevyjadřuje. Jelikož je 
však pro vystoupení z EU, dá se tak dovodit, že je i proti přijetí eura jako české měny. 

 

Identifikované klady společné měny 
- 

 

Identifikované zápory společné měny 
- 

 

Doporučení Eura v Česku pro SPD 
Doporučujeme SPD sepsat programový bod o euru a seznámit veřejnost s důvody, které 
vedly k jejich postoji, aby mohly být zohledněny v celospolečenské debatě o přijetí eura. 

Aktuální stanovisko SPD k otázce přijetí eura 2020 

Žádost o aktuální stanovisko SPD jsme zaslali v dubnu na kontaktní email uvedený na webových 
stránkách SPD a byli jsme informováni, že žádost bude předána předsedovi hnutí Tomio 
Okamurovi. Žádné stanovisko jsme ani po opakované žádosti neobdrželi. 

Program SPD pro volby do Evropského parlamentu 2019 

Ucelený programový dokument SPD pro volby do Evropského parlamentu 2019 se nám 
nepodařilo nalézt. Sekretariát hnutí nám jej ani po žádosti nezaslal. 

Program SPD pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 

Volební program je velmi krátký, skládá se z 8 tezí po odstavci a euro nezmiňuje. Nejblíže je mu 
část „Konec diktátu EU“, která prosazuje referendum o vystoupení ČR z EU. 
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KSČM 

 

Shrnutí postoje KSČM 
KSČM vnímá přijetí eura jako logický důsledek podpory politické integrace v Evropě. Toto 
rozhodnutí však podmiňuje referendem. Zároveň zastává názor, že nedochází 
k pozitivnímu vývoji v EU a problémy v ní se spíše prohlubují. Spolu s tím vnímají na 
domácí půdě problém nízké ceny práce. Proto si nemyslí, že je otázka přijetí eura v této 
době reálná a že je kam pospíchat. Podle KSČM projekt společné měny souvisí s mírou 
hospodářské integrace evropského pólu světového rozvoje, přičemž dosud jde o prostor 
výrazně nehomogenní. Dále konstatuje, že v roce 2017 většina parlamentních stran téma 
eura neměla ani ve volebním programu, skeptická je veřejnost, nespěchat doporučují i 
odbory, a i když výrobní sféra a podnikatelé jsou k myšlence přijetí eura vstřícnější, přesto 
i oni nijak aktivně určení termínu nepožadují. Také mají obavy z vlivu slabších států na 
měnovou politiku ECB. Zároveň odmítají vícerychlostní EU, což je oxymóron, protože mj. 
právě to, že některé státy euro mají a některé ne, ji vytváří. KSČM se euru věnuje 
důkladně a delší dobu a její stanovisko je jedno z nejrozsáhlejších a nejodborněji pojatých, 
které jsme od subjektů obdrželi. I přes práci odvedenou uvnitř strany jsou k tomuto 
tématu v mediálním prostoru tiší. 

 

Identifikované klady společné měny 
Snížení transakčních nákladů. 

Zánik kurzového rizika. 

Možnost podílet se na tvorbě pravidel společné měnové a kurzové politiky. 

Příslušnost k jádru EU. 
 

Identifikované zápory společné měny 
Jednorázové náklady při přechodu na euro. 

Příspěvek do ESM. 

Nedostatečná konvergence Česka a nízká cena práce. 

Obava o růst cen. 

Ztráta schopnosti využívat úrokového diferenciálu na přilákání investorů a schopnosti 
využívat měnového dumpingu na podporu exportu. 

Eurozóna je nehomogenní hospodářský prostor. 
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Doporučení Eura v Česku pro KSČM 
Podle KSČM se na ČR vztahuje výjimka na členství v měnové unii, protože je na každém 
členském státu EU jak se rozhodne, pokud jde o přijetí společné měny, což ovšem není 
pravda. Česko má dočasnou výjimku ze zavedení eura do doby splnění ekonomických 
kritérií. Již nyní máme vyšší konvergenci než všechny členské státy, které euro přijaly po 
našem vstupu do EU (s výjimkou Kypru). Pokud KSČM chce opravdovou výjimku, museli 
bychom jí vyjednat. Pak by ale KSČM měla vysvětlit, jakým způsobem chce zabránit 
vícerychlostní EU, když nepřijetím eura Česko ztrácí vliv na velkou část rozhodování o 
ekonomických záležitostech EU a na společnou měnovou politiku eura, které výrazně 
ovlivňuje českou ekonomiku, někdy více, než samotná měnová politika ČNB. Pokud se ve 
věci eura chtějí, jak ve svém materiálu tvrdí, rozhodovat mezi roky 2022 až 2023, bylo by 
fér tuto otázku otevřít před voliči během voleb do poslanecké sněmovny v roce 2021 a 
nabídnout jim prostor rozhodnout se na základě dostatku informací. To není v rozporu 
s tezí o referendu, před kterým KSČM podporuje zvýšení všeobecné informovanosti 
občanů. 

Aktuální stanovisko KSČM k otázce přijetí eura 2020 

Za KSČM nám z pověření předsedy strany Vojtěcha Filipa poskytl stanovisko stínový ministr 
financí Jiří Dolejš. Přístup KSČM by označil jako realistický, tedy není apriori odmítavý ani 
vstřícný, spíš hodnotí klady a zápory měnové unie. Ekonomové podle něj možná více akcentují 
význam silné měny, jiní více vnímají obavy voličů KSČM, proto je aktuální stanovisko KSČM 
následující: 

Otázku přijetí eura KSČM váže na referendum, mj. proto podporuje zvýšení všeobecné 
informovanosti občanů. Mezi voliči KSČM jsou silněji zastoupeni ti, co se důsledků přijetí eura 
bojí, zejména s nimi je třeba otevřeně mluvit o bilanci kladů a záporů. Historicky budoucnost 
projektu společné měny KSČM vnímá prizmatem problémů fungování eurozóny, jde podle ní 
tedy o vztah věcně kritický i s ohledem na fungování Evropského záchranného mechanismu 
v krizích. Bez vyřešení těchto otazníků nesouhlasí se zařazením politického termínu rozhodnutí o 
euru. 

Spolu se stanoviskem Jiřího Dolejše nám byl zaslán Postoj KSČM k přijetí eura z 22. schůze VV ÚV 
KSČM dne 6. 4. 2018: 

Výkonný výbor ÚV KSČM doplnil na základě diskuse o situaci EU do svého programu na duben 
2018 informaci o postoji KSČM k přijetí eura: Na ČR se vztahuje výjimka na členství v měnové 
unii, protože je na každém členském státu EU jak se rozhodne, pokud jde o přijetí společné 
měny. Na rozdíl od sousedního Slovenska nebyla tato otázka v ČR dosud se vší vážností 
reprezentativně nastolena. KSČM se otázkou přijetí eura zabývá dlouhodobě, a to od samého 
počátku vstupu do EU. KSČM vždy razila princip, že o podobné zásadní otázce by měli 
rozhodnout občané referendem, před kterým by měla být provedena důkladná aktuální analýza 
problému a proběhnout vysvětlovací kampaň.   Naposledy VV ÚV KSČM dne 12. 2. 2016 schválil 
závěr, že v ČR nechceme stanovovat politický termín možného přijetí společné měny a že toto 
rozhodnutí chceme podmínit referendem. 
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Postoj dále popisuje vznik a rozšiřování eurozóny, kde zmiňuje, že je pro nás důležitá Slovenská 
zkušenost. Následuje bilance přínosů a nákladů přijetí eura. Kapitola je popsána racionálně. 
Uznává makroekonomické přínosy eura (konec transakčních nákladů a kurzového rizika, ochrana 
proti měnovým útokům a krizím a možnost podílet se na měnové politice Evropské centrální 
banky (ECB)) a to, že otevřenost české ekonomiky a její propojení s eurozónou hovoří pro přijetí 
eura. Otevírá však otázku dopadu na ekonomický růst – čistě kursové důvody nejsou až tak 
významné. Příliv investorů tu byl i bez eura a po ekonomické krizi nejsou dostatečné časové řady 
k vyhodnocení. Statistika investic do růstu je z pohledu přijetí eura v nových zemích EU slabá a 
nevypovídající.   Starší předpoklady, že euro přispívá samo o sobě k růstu -  Slovenský případ 
může být atypický. V otázce ztráty vlastní měnové politiky zmiňuje pofidérnost vlastní měnové 
politiky u malých ekonomik. Kromě příspěvku do Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) 
vyjadřuje obavy u mikroekonomických dopadů při konvergenci cen, nízké ceně práce a nákladů 
souvisejících s přijetím společné měny především u jednotlivých podniků, i když současně 
zmíněné šetření Hospodářské komory ČR potvrzuje, že je to pro podniky marginální. 

Poměrně rozsáhlá část dokumentu se věnuje otázce kurzu: Často je diskutovaný parametr 
případného kursu české koruny k euru, který by zafixoval měnu v měnovém systému eurozóny 
(ERMII), a pak konečný konverzní poměr. Nominální konverze nemá žádný přímý význam na 
ceny, platy, vklady či závazky. Zafixování kursu koruny samo o sobě neznamená zafixování 
zaostalosti ČR.  Snížení rozdílu mezi paritou kupní síly a reálným kursem (dosahovala až 34 Kč za 
euro, intervence ČNB v období listopad 2013 až duben 2017 kurs zvýšila, ale nyní znovu klesl 
pod 27 Kč a apreciační trend pokračuje). Oslabí devalvační polštář s dopadem na zahraniční 
obchod. Přirozeně silnější koruna by byla ovšem pro přechod k euru lepší, protože vyjadřuje 
větší konvergenci české ekonomiky k vyspělejším ekonomikám a schopnost konkurovat. Bez 
možnosti lákat investory na nižší úrokové sazby a vyčerpání možností i daňového dumpingu se 
bude tlak ekonomických kruhů plně soustřeďovat na snižování nákladů práce nebo na 
kompenzace z veřejných rozpočtů. Možnosti prosadit se v oblasti necenové konkurence totiž 
sice existují, ale patří k těm nejnáročnějším. Přirozeně silná měna předpokládá strukturální 
změny – růst produktivity práce a kvality produkce v mezinárodní konkurenci.  Názor na výši 
konečného konverzního kursu před přechodem na euro se tedy liší – jedna skupina akcentuje 
potřebu odstraňovat velký rozdíl mezi paritním a reálným kursem (snižovat před fixací co možná 
nejvíce ERDI), aby se ochránila hodnota úspor a majetku. Druhá skupina naopak se bojí silného 
kursu jako ztráty konkurenceschopnosti a tím i poklesu výkonu a posílení nezaměstnanosti.  
Extrapolace trendu vývoje měny po zrušení kurzového závazku ČNB předpokládá, že kolem roku 
2025 by mohl kurs koruny k euro dostat pod 20 Kč. 

V další části dokumentu jsou popsány institucionální a legislativní aspekty přijetí eura, vč. 
Nastínění procesu postupu při případném přijetí eura. 

Závěr dokumentu patří definici postoje KSČM k přijetí eura, která je následující: Otázka vstupu 
do měnové unie úzce souvisí s kondicí existující evropské integrace. Podpora politické integraci v 
Evropě jako objektivní potřeby znamená, že přijetí eura v určité fázi je jejím logickým 
důsledkem.  V poslední době ale nedošlo k pozitivnímu posunu ve vývoji EU. Právě naopak – 
problémy se spíše prohlubují. Dvourychlostní Evropa je realitou, stejně jako probíhající brexit. 
Neřeší se problémy většinového rozhodování a sdílené suverenity, pověstná je evropská 
byrokracie, která je odtržená od reálných potřeb lidí. Nebyl ani vyslyšen kritický hlas, který 
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upozorňoval na závislost na USA, nezodpovědně funguje také migrační politika. Také 
rozhodování orgánů měnové unie (např. ECB) je ovlivňováno zájmy velkokapitálu (např. ECB), 
což se projevuje i v „řešení“ dluhové krize. Oživit zájem o euro předpokládá především rozplétat 
gordický uzel problémů stability EU a rizika návratu dluhové krize.  Na domácí scéně není, až na 
výjimky, téma zavedení eura na pořadu dne. S rychlým přijetím eura většina z parlamentních 
politických stran nesouhlasí - ANO, SPD, ODS, KSČM.  Euro jako volební téma bylo prostě v roce 
2017 nereálné.  KSČM se s volebním vítězem shodují na tom, že v otázce přijetí nové měny není 
kam pospíchat. Podle komunistů není eurozóna v takové kondici, aby to pro ČR byla otázka 
vzestupu. Podle komunistů si eurozóna musí vyřešit své problémy, jejichž důsledky nechce 
Česká republika nést. Chceme předřadit přijetí obecného zákona o referendu, abychom mohli v 
případě potřeby a po důkladné vysvětlovací kampani takovou otázku rozhodnout. V tomto 
volebním období to podle KSČM však není aktuální. Pro rozhodování občanů je nutné mít i 
podklady v podobě SWOT analýzy zavedení eura. K otázce na euro se tedy KSČM chce 
rozhodovat až v aktuálním čase, pravděpodobně nejdříve za 4-5 let, a do té doby se může stát 
ještě celá řada věcí. Přinejmenším je třeba se pokusit zrychlit tempo růstu ekonomické úrovně 
země a životní úrovně obyvatel. Na podmínky přijetí eura se díváme kriticky, v aktuální situaci 
nemůžeme pro přijímání eura být a platí závěr: V ČR nestanovovat politický termín možného 
přijetí společné měny, toto rozhodnutí podmínit referendem. 

Program KSČM pro volby do Evropského parlamentu 2019 

KSČM v části programu „Evropská unie potřebuje nový ekonomický program - Čas na zvyšování 
mezd a zkracování pracovní doby“ prosazuje: Odmítnutí stanovení termínu přijetí společné 
měny pouze ze strany politiků. Jakékoliv rozhodnutí spojené se společnou měnou učinit na 
základě referenda. 

Program KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 

KSČM v programu euro nezmiňuje. Podle Jiřího Dolejše ve volebním programu 2017 komunisté 
speciálně euro v ČR neřešili, protože jej pro volební období 2017-2021 považovali za neaktuální. 
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ČSSD 

 
 

Shrnutí postoje ČSSD 
ČSSD chce EU aktivně utvářet a měnit, a proto chce být v jejím jádru. Podporuje, aby 
Česko směřovalo k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně 
výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do systému směnných kurzů 
ERM II, který nám umožní nastavit stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však 
požaduje, aby EU zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, tedy sbližování mezd, 
životní úrovně a sociálních standardů v EU. V závěru předchozího volebního období ČSSD 
toto své stanovisko opatrně prosazovala a tehdejší premiér za ČSSD Bohuslav Sobotka se 
několikrát veřejně vyslovil pro rychlé přijetí eura. Tento trend se však změnil se vstupem 
do vlády s ANO a ve volebním programu do europarlamentu v roce 2019 už byla ČSSD 
výrazně střízlivější s tím, že to není aktuální téma a není kam spěchat. ČSSD se 
v mediálním prostoru k  otázce eura staví vyhýbavě, a ti i přesto, že deklarovala, že je pro 
dokončení hospodářské a měnové unie, že Česko má být v jádru EU, a nikoliv na jejím 
okraji, a že podpoří vstup Česka do eurozóny v situaci, kdy budou jasně nastavena a 
dodržována pravidla měnové unie, vstup bude ekonomicky výhodný a nebude ohrožovat 
dosaženou úroveň dodržování sociálních práv, a že přínosy zavedení eura jsou podle ČSSD 
ve střednědobé i dlouhodobé perspektivě pro exportně orientovanou zemi jednoznačně 
výhodné a uvíznutí na vedlejší koleji evropské integrace by Česko zásadně poškodilo 
ekonomicky i politicky. Výjimkou je občas postoj na sociálních sítích např. u ministra 
zahraničních věcí Tomáše Petříčka, který dokonce podepsal petici Pro euro, či u bývalých 
europoslanců ČSSD, či bývalého premiéra za ČSSD Vladimíra Špidly, který je velkým 
zastáncem přijetí společné měny. 

 

Identifikované klady společné měny 
Euro pomůže zvýšit náš obchod, a vytvářet tak nová pracovní místa. 

Euro povede k úsporám u zbytečně placených transakčních nákladů. 

Euro nás zapojí do hlavního evropského proudu, do nějž historicky a kulturně patříme.  
 

Identifikované zápory společné měny 
Češi v průzkumech přijetí eura dlouhodobě odmítají a není důvod to nerespektovat. 
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Doporučení Eura v Česku pro ČSSD 
ČSSD prosazuje před přijetím eura širší shodu, která zatím v Česku není. Přijetí eura podle 
ní musí předcházet rozsáhlá debata a důkladné analýzy, aby přechod na společnou měnu 
nepostihl ty nejpotřebnější, neznamenal skokové zdražení v obchodech, nesnížil důchody 
nebo platy a nedopadl na výši úspor. Zároveň je ČSSD přesvědčena o výhodnosti umístění 
Česka v jádru EU. ČSSD by tuto debatu měla aktivně zahájit a vložit do ní důraz na sociální 
rozměr a ubezpečit své voliče, že z eura nemusí mít strach v souvislosti se snížením životní 
úrovně, ale spíše naopak, že euro může vést k vyšší prosperitě Česka a v konečném 
důsledku tak i jejich. 

Aktuální stanovisko ČSSD k otázce přijetí eura 2020 

Žádost o aktuální stanovisko ČSSD jsme zaslali přímo předsedovi Janu Hamáčkovi v dubnu a 
opakovaně v květnu. Bez odpovědi. Proto v této části budeme vycházet z Dlouhodobého 
programu ČSSD 2017 schváleného usnesením 39. sjezdu dne 11. března 2017, kde je euro 
zmíněno v následujících dvou kapitolách:  

Celoevropská demokracie a sociálně-ekonomický systém 

ČSSD je pro dokončení hospodářské a měnové unie. ČR má být v jádru EU, a nikoliv na jejím 
okraji. ČSSD podpoří vstup ČR do eurozóny v situaci, kdy budou jasně nastavena a dodržována 
pravidla měnové unie, vstup bude ekonomicky výhodný a nebude ohrožovat dosaženou úroveň 
dodržování sociálních práv. Přínosy zavedení eura se však ve střednědobé i dlouhodobé 
perspektivě jeví pro exportně orientovanou zemi jako jednoznačně výhodné. Euro pomůže 
zvýšit náš obchod, a vytvářet tak nová pracovní místa. Povede k úsporám u zbytečně placených 
transakčních nákladů. Zapojí nás do hlavního evropského proudu, do nějž historicky a kulturně 
patříme. Uvíznutí na vedlejší koleji evropské integrace by ČR zásadně poškodilo ekonomicky i 
politicky. 

Fiskální a daňová politika 

Ve své hospodářské politice ČSSD dlouhodobě usiluje o integraci české ekonomiky do evropské 
hospodářské a měnové unie. K vykonání tak zásadního kroku musí být splněny klíčové 
podmínky, zejména stabilizovaný systém veřejných financí a vysoký stupeň přiblížení již 
restrukturalizované ekonomiky k úrovni vyspělých zemí. Jen tak nebude provázen otřesy a 
naopak poslouží jako stimul pro naše firmy i malé a střední podnikatele k celkovému rozmachu 
naší ekonomiky. ČSSD bude současně bojovat za reformu eurozóny, tak aby sloužila lidem, a ne 
nadnárodním korporacím. 

Programový argumentář ČSSD do evropských voleb 

V programu pro volby do evropského parlamentu v roce 2019 zmiňuje ČSSD téma euro v části 
„Společná měna: euro přijmeme, až to bude fér!“: Není kam spěchat. Euro přijmeme, až to bude 
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jednoznačně výhodné pro českou ekonomiku i české občany. Přijetí eura není aktuální téma. 
Nelze je přijímat jen kvůli zájmům exportérů, musí na něm být shoda, která zatím není. Češi v 
průzkumech přijetí eura dlouhodobě odmítají a není důvod to nerespektovat. Česká koruna je 
stabilní a je výhodné, že ji můžeme sami kontrolovat. Přijetí eura musí předcházet široká debata 
a důkladné analýzy, aby přechod na společnou měnu nepostihl ty nejpotřebnější, neznamenal 
skokové zdražení v obchodech, nesnížil důchody nebo platy a nedopadl na výši úspor.  

Volební program ČSSD pro volby 2017 

Bezpečná a spravedlivá země v srdci Evropy 

Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, a proto chceme být v jejím jádru. Podporujeme, aby 
Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně 
výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do systému směnných kurzů ERM 
II, který nám umožní nastavit stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby 
Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, tedy sbližování mezd, životní 
úrovně a sociálních standardů v EU. 
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KDU – ČSL 

 

Shrnutí postoje KDU-ČSL 
KDU-ČSL do sněmovních voleb v roce 2017 kandidovala s heslem: Připravíme přijetí eura. 
Euro podporují a považují jej za důležitou součást nejenom ekonomické stability naší 
vlasti, ale i její bezpečnosti a strategického začlenění k těm členským zemím, které jsou 
pro naši budoucnost klíčové. Dle svých slov se tomuto tématu aktivně věnují a pořádají 
odborné konference, vedou debaty s občany v rámci cest poslanců a europoslanců po ČR a 
budou se i nadále snažit vysvětlovat pozitivní dopady pro českou ekonomiku a společnost 
a usilovat o to, aby Česko k přijetí eura a vstupu do eurozón v budoucnu dospělo. Zmiňují 
ale nutnost trvání na striktním dodržování smluv i ostatními státy EU, zejména Paktu 
stability a růstu, aby se EU nestala dluhovou unií, což by znemožnilo přijetí eura v  Česku. 
Přijetí eura je přitom důležité z ekonomického i politického hlediska a má podporu KDU-
ČSL.  V otázce eura si KDU-ČSL drží trend, euro v médiích nenapadá, nicméně ani příliš 
nechválí. Přesto se mezi straníky objevují aktivní osobnosti, které euro podporují veřejně, 
ať už podpisem petice Pro euro, např. bývalým ministrem kultury Danielem Hermanem, 
nebo otevíráním tématu na sociálních sítích a v debatách, např. místopředsedou KDU-ČSL 
pro oblast evropské a zahraniční politiky a europoslancem Tomášem Zdechovským.  

 

Identifikované klady společné měny 
Euro je důležitou součástí naší ekonomické stability. 

Euro přináší bezpečnost a strategické začlenění k členským zemím EU, které jsou pro nás 
klíčové. 

 

Identifikované zápory společné měny 
Riziko nedodržování pravidel a s tím souvisejícím vznikem dluhové unie. 

 

Doporučení Eura v Česku pro KDU-ČSL 
Ve voličské základně KDU-ČSL převažují příznivci eura nad odpůrci, nicméně celých 35 % 
jejích voličů neví. KDU-ČSL jako strana uvědomující si přínosy eura by měla ještě více 
zvýšit svou aktivitu v jeho prosazování a osvětě u svých straníků/ voličů. Jako strana, která 
má významné zastoupení v regionech a je charakteristická specifickou skupinou voličů, má 
velký potenciál osvětu a informovanost šířit do regionů i mimo velká města, kde debata 
chybí nejvíce. 
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Aktuální stanovisko KDU - ČSL k otázce přijetí eura 2020 

Stanovisko za KDU–ČSL nám poskytl přímo její předseda Marian Jurečka: Pro KDU-ČSL platí 
stanoviska, která jsou v našich dokumentech – ať už ve volebním programu z roku 2017 pro 
sněmovní volby, nebo pro volby do EP z roku 2019, případně i další dokumenty, které s tím 
souvisí. Informace v těchto dokumentech jsou stále platné. Tomuto tématu se věnujeme a 
pořádáme k tomu odborné konference, vedeme debaty s občany v rámci cest nás poslanců a 
europoslanců po ČR. Nicméně jsem realista a klíč ke vstupu do eurozóny drží ve svých rukou 
vláda a vládní koaliční většina. V tento okamžik nepředpokládám, že by vláda Andreje Babiše 
začala podnikat konkrétní kroky pro vstup do eurozóny. Je to tedy pro mne otázkou spíše 
příštího volebního období, jestli k tomu má dojít. Samozřejmě bude také velmi důležité, aby k 
tomu byla nakloněna nejenom vláda, premiér, ministr financí, ale také pan prezident, protože to 
jsou tři klíčové osoby, které významným způsobem ovlivňují veřejné mínění v ČR. My budeme 
stále aktivně vysvětlovat pozitivní dopady pro českou ekonomiku a společnost a budeme se 
snažit usilovat o to, aby ČR k přijetí eura a vstupu do eurozón v budoucnu dospěla. 

Stanovisko předsedy strany doplňujeme o Základní směr politiky KDU-ČSL pro období 2017-2019 
přijatý usnesením sjezdu KDU-ČSL 28. 5. 2017 v Praze, kde je euro zmíněno pod hlavičkou 
kapitoly „Evropa potřebuje restart“: Je čas, abychom v Evropě oživili demokracii a subsidiaritu. 
Chceme přezkoumat rozdělení kompetencí mezi Evropou, národními státy a regiony. Evropa 
musí být demokratičtější – proto chceme v Evropě více návrhů pocházejících z parlamentů, a 
naopak méně byrokratického řízení. Evropa musí být spolehlivější – proto trváme na striktním 
dodržování smluv, zejména Paktu stability a růstu. Evropa má budoucnost jen jako unie stability, 
nikoliv jako dluhová unie – to by znemožnilo, aby Česká republika v budoucnu přijala euro. 
Přijetí je přitom důležité z ekonomického i politického hlediska a má naši podporu. Vstoupit do 
eurozóny bychom měli ve chvíli, kdy to bude pro ČR racionální. 

Program KDU-ČSL pro volby do Evropského parlamentu 2019 

V programu pro volby do EP lidovci euro zmiňují pod kapitolou „Hájíme české zájmy“: My v KDU-
ČSL považujeme euro za důležitou součást nejenom ekonomické stability naší vlasti, ale i její 
bezpečnosti a strategického začlenění k těm členským zemím, které jsou pro naši budoucnost 
klíčové. Potřebujeme o euru racionální a otevřenou celospolečenskou debatu postavenou na 
faktech. V Evropském parlamentu budeme podporovat všechna racionální opatření směřující ke 
stabilitě Eurozóny, coby hlavního partnera našeho zahraničního obchodu. 

Volební program KDU-ČSL pro sněmovní volby v roce 2017 

V programu do sněmovních voleb se KDU-ČSL v části „Ekonomika a hospodářská politika“ 
zavázala: Připravíme přijetí eura. 
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TOP 09 

 
 

Shrnutí postoje TOP 09 
TOP 09 je první stranou, která v tomto volebním období otevřeně hlásá ústy své 
předsedkyně záměr přijmout co nejdříve euro a řadí jej mezi jednu z priorit.  Odráží se to i 
na její voličské základně, kde převažují zastánci eura. TOP 09 se tématu věnuje aktivně 
v médiích, na sociálních sítích i pořádáním debat. Ve svém postoji vyjmenovává i přínosy a 
náklady související se společnou měnou, kdy přínosy jednoznačně dominují. TOP 09 je sice 
pro euro dlouhodobě, nicméně takto otevřený aktivní postoj a zvolení Markéty Pekarové 
Adamové, která kandidovala s programem přijetí eura, na sněmu v listopadu 2019 
předsedkyní strany je posunem v jejím trendu, kdy byl volební program do 
europarlamentu 2019 méně odvážný než ve volbách do poslanecké sněmovny 2017. 
Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová také podepsala petici Pro euro. Přesto 
však TOP 09 zatím nemá konkrétní strategii, jak euro přijmout a jak zajistit jeho 
většinovou podporu mezi obyvatelstvem. Na konci října TOP 09, ODS a KDU-ČSL 
podepsaly memorandum o spolupráci do sněmovních voleb 2021, ve které v rámci 
kompromisu TOP09 euro údajně prosazovat nebude. 

 

Identifikované klady společné měny 
Snížení transakčních nákladů. 

Eliminace kurzového rizika k euru. 

Snížení kurzové volatility k měnám obchodních partnerů. 

Vyšší transparentnost cen. 

Snížení nákladů kapitálu. 

Posílení stability a odolnosti české ekonomiky vstupem do velkého a silného měnového 
celku. 

Potenciál pro růst zahraničního obchodu. 

Potenciál pro příliv zahraničního kapitálu a zvýšení atraktivity pro zahraniční investory. 

Podpora prosperity českých firem a jejich konkurenceschopnosti na evropském trhu.  

Zrychlení ekonomického růstu (neplatí, že máme s přijetím eura čekat, až zbohatneme – s 
eurem totiž budeme bohatnout mnohem rychleji). 

Pokles cen v maloobchodě jako důsledek zvýšení konkurence na trhu (začnou zde 
například být aktivní e-shopy, které dnes u nás nepůsobí). 

Zlevnění cestování (odpadnou poplatky směnárnám i za platby kartou v zahraničí). 

Zvýšení ekonomické úrovně (tento jev souvisí jak s tím, že společnou měnou se zjednoduší 
zahraniční obchod a stát získá v očích investorů vyšší kredibilitu, tak s tzv. hypotézou 
endogenity, podle které stát, který přistupuje do jednotné měnové unie, ačkoliv dosud 
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nedosáhl všech kritérií optimální měnové oblasti, urychlí tímto krokem své přiblížení k 
dosažení těchto kritérií a rychleji dohání země, které byly v unii před ním). 

Politické přínosy v podobě větších možností zemí eurozóny ovlivňovat vývoj v EU (resp. 
naopak nyní nemožnost, jsme v menšině). 

 

Identifikované zápory společné měny 
Jednorázové náklady spojené s přestupem na jednotnou měnu. 

Specifické nároky na banky, kterým navíc poklesnou výnosy ze směnárenské a devizové 
činnosti. 

Ztráta možnosti řídit samostatně svou monetární politiku. 
 

Doporučení Eura v Česku pro TOP 09 
Euro se dotýká většiny aspektů politiky – od ekonomiky (např. příjmy, zadlužení, 
konkurenceschopnost), přes bezpečnost (např. politické ukotvení, obrana proti 
spekulantům, stabilita měny) až po nutné reformy (např. udržitelnost veřejných financí, 
důchodová reforma), které zasahují do běžného života. TOP 09 jako jediná výslovně 
otevřená strana pro brzké přijetí eura s tímto postojem a současnou konstelací na 
politické scéně rozehrála vabank. Proto by měla pokračovat v akcentaci tématu a jít 
hlouběji. Měla by stanovit konkrétní plán a harmonogram pro přijetí eura a související 
kampaň na něj přímo navázat. Dobrým nápadem by bylo také navázat v tomto směru 
přeshraniční spolupráci s některým ze Slovenských politických subjektů. V memorandu o 
spolupráci do sněmovních voleb 2021 s ODS a KDU-ČSL však TOP09 udělala ústupek právě 
v bodě euro a nebude jej tak moci akcentovat jako volební téma. Východiskem může být 
kapacitní a materiální podpora spolku Euro v Česku, který by tak euro do voleb prosazoval 
jako politicky neutrální subjekt. 

Aktuální stanovisko TOP 09 k otázce přijetí eura 2020 

Za TOP 09 nám poskytla stanovisko předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Podle ní je 
Česká republika na přijetí eura připravena. Jediné, co jí schází, je odvážná vláda, která s českými 
občany o této otázce povede racionální debatu. Většina politiků i stran se při přímé otázce na 
přijetí eura uchylují k vyhýbavým odpovědím, že je třeba čekat na to, „až budeme lépe 
připraveni,“ či až bude eurozóna fungovat lépe“. V dnešním rychlém a stále se měnícím světě, 
kdy země, podniky i lidé čelí stále novým výzvám, lze ale těžko kdy něco označit za „úplné a 
hotové“. I to je další z důvodů, proč nesmíme otálet, ale naopak se co nejaktivněji zapojit do 
procesů, které eurozónu formují. Navíc si je třeba uvědomit, že bez ohledu na to, zda euro 
přijmeme nebo ne, odvíjí se naše prosperita od prosperity eurozóny, která logicky představuje 
dominantní trh pro české firmy. Proto je jen logické tuto vazbu posílit a na fungování eurozóny 
se silně a aktivně podílet. Připojení k eurozóně musí být pro ČR další metou. Přijetí společné 
měny je posledním krokem, abychom se stali opravdu plnohodnotným členem EU, nejsilnější 
ekonomiky a nejbezpečnějšího prostoru na světě. Euro je další stupněm integrace a jeho přijetí 
považuje TOP 09 za skutečné dovršení hesla z listopadu 1989 „Zpátky do Evropy.” Společná 
měna je pro nás zároveň další pojistkou proti snahám zavléct ČR opět někam na Východ. 
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Stanovisko, které jsme od TOP 09 dostali, následně bilancuje náklady a přínosy společné měny. 
Tato část je uvedena konstatováním, že ČR se ke vstupu do eurozóny zavázala už při vstupu do 
EU (článek 4 přístupové smlouvy ČR do EU). Zda a v jaké míře se přínosy eura v dané zemi 
projeví, záleží nejen na připravenosti země na jeho přijetí, ale i na kvalitě její ekonomické 
politiky poté, co se vzdá své národní měny a s ní i možností více či méně nezávislé měnové 
politiky. Z pohledu připravenosti je na tom ČR nejlépe z nových členských zemí střední a 
východní Evropy. Po technické stránce jsme (minimálně do koronavirové krize) připraveni již 
mnoho let a naši ekonomickou připravenost mimo jiné ilustruje i silné sladění naší ekonomiky se 
zeměmi eurozóny, které jsou našimi hlavními obchodními partnery. 

Euro pozitivně ovlivnilo EU po ekonomické i politicko-společenské stránce. Úspěšnost tohoto 
vývoje dokládá bezproblémové fungování nové měny jako platidla či silná mezinárodní pozice 
eura jako druhé nejvýznamnější rezervní měny s podílem kolem 20 procent na celkovém objemu 
peněžních rezerv ve světě. O tom, že byl projekt úspěšný, svědčí i jeho poměrně vysoká obliba 
mezi občany zemí EU. V tomto směru by nás měl inspirovat i slovenský příklad. Slovensko a 
Česko jsou provázané nejenom společensky, ale také ekonomicky. Slovensko je součástí 
Eurozóny už dvanáct let. Slovensku setrvale roste HDP a do země vstoupila řada významných 
investorů (Kia, LandRover). Tato skutečnost je přičítána právě zavedení eura, a s tím spojenou 
vyšší důvěrou ve slovenský trh. V době, kdy ČNB aktivně intervenovala na devizových trzích, 
měla Národní banka Slovenska svázané ruce. Přesto Slovensko ekonomicky rostlo, inflace se 
držela blízko průměru eurozóny, nezaměstnanost klesala. Navíc si Slováci zjednodušili a zlevnili 
cestování do zemí eurozóny. Zásadním zjištěním pro hodnocení dopadů zavedení eura na 
Slovensku je vysoká míra spokojenosti jeho občanů – euro si přáli, euro mají a jsou za to dnes 
rádi, ať už pro jeho výhody ekonomické, tak pro dokončení integrace Slovenska se západními 
státy a jasný politický signál, který tento krok vydal. 

Mezi náklady na přijetí eura vidí TOP 09 mj. ztrátu možnosti řídit samostatně svou monetární 
politiku. Je však nutné zohlednit celkovou nezávislost ekonomiky, a tedy i monetární politiky na 
velké otevřené ekonomice eurozóny. Jestliže máme volný trh kapitálu a malou otevřenou 
proexportní ekonomiku, měnová politika může mít na ekonomiku jen velmi omezený dopad. 
Čím je tedy ekonomika státu více navázána na ekonomiku měnové unie, tím více se měnová 
politika unie sama přenáší do ekonomiky tohoto státu. Ztráta samostatné měny a monetární 
politiky tak není natolik nákladná, jak se na první pohled zdá, neboť naše ekonomika se již dnes 
automaticky chová podle vývoje v měnové unii. 

Existence eura a jeho přijetí danou zemí nemají přímý vliv na to, zda se ekonomice bude, či 
nebude dařit. Zjednodušení obchodu, snížení rizik a nákladů a v případě řady zemí i snížení 
úroků však můžou být silným impulzem k ekonomickému růstu. Na druhou stranu také „deštník“ 
eura umožňuje zemím dopustit se ekonomických chyb, které se mohou projevit až s delším 
časovým odstupem, ale někdy s o to dramatičtějšími dopady. 

Otázky spojené s přijetím eura jsou mnohými populisty zneužívány k polarizaci společnosti. 
Namísto střízlivé debaty o faktech dochází k zavádějící interpretaci ekonomických indikátorů ve 
prospěch právě těchto populistů. Rozhodnutí negativně ovlivněná strachem bývají rozhodnutí 
špatná. TOP 09 patří mezi zastánce toho, aby byla veřejná debata o společné měně vedena na 
základě racionálních argumentů, nikoliv na základě emocí. 
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Program TOP 09 pro volby do Evropského parlamentu 2019 

Evropa nabízí příležitosti 

Budeme pravdivě a srozumitelně informovat o ekonomické politice Unie a fungování eurozóny. 
Věříme, že tím postupně změníme dosud převažující negativní postoj veřejnosti k přijetí eura. 

Euro považujeme za úspěšný projekt budování společné Evropy a krok, který napomáhá rozvoji 
společného trhu. Současně věříme, že přijetí eura by pro naši ekonomiku bylo přínosem. 

Program TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 

Fiskální politika 

Prosadíme, aby během následujícího volebního období ČR rozhodla o pevném a závazném 
termínu vstupu do eurozóny a politiku směřovala k tomu, aby podmínky pro jeho přijetí byly 
splněny. Jsme přesvědčeni o správnosti tohoto kroku z důvodů politických i ekonomických. 

Hospodářská výhodnost přijetí eura vychází z našeho zapojení do společného trhu EU, který 
zajišťuje naši prosperitu. Tento trh zahrnuje přes 500 milionů lidí, z nichž většina má vysokou 
životní úroveň, a je klíčovým odbytištěm našich výrobků (v roce 2016 šlo o 85 % našeho exportu) 
a služeb. Jeho fungování rozhoduje o naší kvalitě života. I proto je pro nás výhodné podílet se na 
formování pravidel fungování eurozóny, která je jádrem společného trhu, a snažit se zvýšit její 
stabilitu i ekonomickou výkonnost. Zavedení eura posílí stabilitu naší ekonomiky, odstraní 
kurzová rizika a transakční náklady našich exportérů a zvýší konkurenceschopnost našich firem. 
To přispěje k rychlejšímu růstu mezd. Vyšší konkurence na trhu a posílení transparence cen je 
dalším přínosem eura pro naše občany. 

QaA 

Přijetí eura: Budeme prosazovat přistoupení ČR k Paktu euro plus zajišťujícímu možnost účasti 
ČR na summitech eurozóny. Vlastní vstup do eurozóny chceme načasovat na okamžik, kdy na 
něj budou náš stát i veřejnost po všech stránkách připraveni. Chceme proto veřejnost přesvědčit 
o výhodnosti přechodu na euro zejména z hlediska struktury naší ekonomiky navázané na 
eurozónu a z hlediska omezení transakčních nákladů, které jsou nevýhodné zejména pro 
exportně orientované firmy, ale také pro všechny, kteří cestují pracovně nebo tráví dovolenou v 
zahraničí. Přechodem na euro, který je po technické stránce přepočtem cen, úspor, dluhů či 
mezd určeným zafixovaným kurzem, se vytvoří předpoklady pro to, aby naše ekonomika více 
prosperovala a životní úroveň postupně vzrostla. 
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STAN 

 

Shrnutí postoje STAN 
STAN je pro eurová strana, která uznává náš mezinárodní závazek přijmout euro. 
Předseda strany Vít Rakušan i 1. místopředseda strany Jan Farský podepsali petici Pro 
euro. Ve volebním programu do poslanecké sněmovny 2017 Starostové slibovali, že 
stanoví podmínky, za kterých Česko vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním 
termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny. Spolu s tím měli záměr pravdivě a 
srozumitelně informovat o ekonomické politice EU a fungování eurozóny. Nicméně ani 
jedno z toho není naplněno. STAN nemá žádný podpůrný materiál nebo strategii pro 
přijetí eura a v mediálním prostoru jeho podpora není slyšet. 

 

Identifikované klady společné měny 
Přijetí eura by pro naši ekonomiku bylo přínosem. 

Euro napomáhá rozvoji společného trhu EU. 
 

Identifikované zápory společné měny 
- 

 

Doporučení Eura v Česku pro STAN 
Starostové o téma euro pečují málo a měli by zvýšit aktivity směrem k osvětě občanů. 
Doporučujeme vypracovat podpůrné materiály pro podporu eura a toto téma více 
prosazovat v mediálním prostoru. Díky velkému zastoupení v komunální politice mají 
možnost debatu otevřít na místní úrovni, kde může být střízlivější, racionálnější a 
srozumitelnější, než na národní úrovni. 

Aktuální stanovisko STAN k otázce přijetí eura 2020 

Stanovisko za STAN nám zaslal asistent předsedy hnutí a poslance Víta Rakušana. Celé 

stanovisko zní takto: Euro považujeme za úspěšný projekt budování společné Evropy a krok, 

který napomáhá rozvoji společného trhu. Současně věříme, že přijetí eura by pro naši 

ekonomiku bylo přínosem.   

Program STAN pro volby do Evropského parlamentu 2019 

Budeme pravdivě a srozumitelně informovat o ekonomické politice Unie a fungování eurozóny. 

Věříme, že tím postupně změníme dosud převažující negativní postoj veřejnosti k přijetí eura. 
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Program STAN pro volby do Poslanecké sněmovny 2017 

Směřování k euru 

Stanovíme podmínky, za kterých ČR vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním termínu 

vstupu do ERM II a následně do eurozóny. Naše mezinárodní závazky nezpochybňujeme. 

Vláda připraví harmonogram kroků ke snížení rizik vstupu a bude průběžně vyhodnocovat jejich 

plnění.  
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Prezident republiky 

Pro kontext uvádíme v hodnotící zprávě i stanovisko prezidenta České republiky k otázce přijetí 

eura. Dne 26. února 2014 v Evropském parlamentu Miloš Zeman ve svém projevu řekl, že je pro, 

aby Česko přijalo euro co nejdříve, neboť v něm viděl stabilizační faktor hospodářského rozvoje 

a nevoli Čechů pojmenoval pouze jako strach z neznámého. Po sestavení nové vlády 2017 v čele 

s Andrejem Babišem však prezident změnil názor. 

Aktuální stanovisko prezidenta republiky k otázce přijetí eura 2020 

O aktuální stanovisko jsme požádali pana prezidenta dopisem dne 29. listopadu 2019. Odpověď 

jsme dostali 31. ledna 2020 od vedoucího Oddělení styku s veřejností, který byl pověřen 

prezidentem republiky. Pan prezident uvedl, že by Česká republika měla usilovat o stabilní a 

zdravou ekonomiku, přičemž jaká bude její měnová jednotka, je z tohoto hlediska méně 

důležité. Pan prezident také prohlásil, že v první fázi se mu zdálo euro dobrou volbou pro naši 

ekonomiku. Začal však váhat v okamžiku řecké krize, kde Evropský stabilizační mechanismus 

znamenal, že čeští daňoví poplatníci budou platit řecké dluhy, a to nepovažoval za úplně 

správné. 
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Shrnutí politických postojů 

 

Shrnutí postoje politických subjektů 

Většina politických subjektů si uvědomuje a uznává, že k přijetí eura jsme se zavázali. Zároveň 

chápe euro jako další krok integrace. Přesto koaliční smlouva téma euro vůbec nezmiňuje. 

Pro většinu politických subjektů je důležitý Slovenský příklad. Avšak liší se v jeho interpretaci. 

Všechny politické subjekty však volají po intenzivní, střízlivé a racionální debatě, kterou v Česku 

postrádají. Někteří z nich uvádí, že aktivity v této oblasti provádí, chybí však koordinovaný 

přístup ze strany vlády nebo parlamentu. 

Objevily se subjekty, které podmiňují přijetí eura referendem. Senát však 25. února 2015 

odhlasoval, že není nutné, aby se před přijetím eura konalo referendum. Podle senátorů lidé 

věděli, že o přijetí eura hlasují, už když hlasovali o vstupu Česka do Evropské unie.  

Rozložení sil v poslanecké sněmovně 

Do poslanecké sněmovny se v roce 2017 dostalo 9 politických subjektů. 3 z nich jsme vyhodnotili 

jako pro eurové, 2 jako neutrální a 4 jako proti eurové. Co se týká rozložení jejich síly podle 

počtu mandátů, převažují odpůrci eura s podílem 68 %. Zastánci eura obsadili jen 11,5 % 

mandátů. Pokud toto číslo porovnáme s posledním provedeným průzkumem mezi občany 

v otázce přijetí eura, je v poslanecké sněmovně zastoupena jen polovina jejich hlasu. Pro euro je 

totiž v tuto chvíli ve společnosti podle posledního průzkumu CVVM zhruba 24 % občanů2. 

Téma euro má v populaci větší prostor, než ve sněmovně, což je vzhlede k téměř nulové 

intenzitě veřejné debaty alarmující. Body k projednání související s eurem zmizely, neboť po 

rezignaci národního koordinátora počátkem roku 2017 nebyl jmenován jeho nástupce a dne 30. 

července 2019 vláda schválila zrušení části usnesení, které ukládalo ministru financí pravidelně 

                                                             
2 CVVM: Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – červenec 2020 
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informovat vládu o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura za uplynulý 

kalendářní rok. Na vládní úrovni tak tento bod zůstává pouze v pravidelné zprávě ministerstva 

financí Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou, jehož perioda byla zmíněným usnesením vlády prodloužena 

z jednoho na dva roky. 

Stanovisko proti euru toho času zaujímá i prezident České republiky Miloš Zeman, byť byl 

donedávna významným zastáncem přijetí eura. 

Spolek Euro v Česku během listopadu 2019 oslovil všechny starosty a starostky obcí v Česku 

s nabídkou uspořádání veřejných besed přímo v jejich obcích. Z obdržených reakcí jsme 

vyhodnotili, že v komunální politice převažují starostové a starostky proti euru v poměru 2:1. 

Tabulka 3: Rozložení sil pro a proti euru ve sněmovně porovnané s veřejným míněním 

 

Vnímání eura politickými subjekty 

Jen zhruba polovina subjektů identifikovala v otázce eura víc než jeden konkrétní přínos/ náklad 

společné měny. Toto téma je tak politickou scénou podceňováno a nevěnuje se mu patřičné 

odborné péče. 

Ze získaných formulací jsme vytvořili tabulku shrnující všechny politickými subjekty 

identifikované klady a zápory eura. 

  

                                                             
3
 Hodnoceny pouze mandáty stran získané ve volbách 2017. Pět poslanců bráno jako nezařazeni. 

4 CVVM: Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – červenec 2020 

Postoj Politický subjekt 
Počet křesel 

ve sněmovně 
Podíl křesel ve 

sněmovně3 
Veřejné 
mínění4 

Pro euro 

TOP 09 7 

11,5 % 24 % STAN 6 

KDU-ČSL 10 

Neutrální 
PIRÁTI 22 

18 % 7 % 
ČSSD 14 

Proti euru 

ODS 23 

68 % 69 % 
ANO 78 

KSČM 15 

SPD 20 
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Identifikované přínosy a náklady společné měny 

Snížení transakčních nákladů. Obava o růst cen. 

Eliminace kurzového rizika k euru. 
Porušování Maastrichtských kritérií. Nutnost 
reformy eurozóny vedoucí k vyšší fiskální 
odpovědnosti jednotlivých účastníků. 

Vyšší transparentnost cen. 

Neschopnost najít řešení v případě, že některá 
ze zemí se ocitá dlouhodobě v situaci, kdy by 
potřebovala mít volnější měnovou a fiskální 
politiku a to jí sevřenost podmínkami 
eurozóny neumožňuje. 

Pokles cen v maloobchodě jako důsledek 
zvýšení konkurence na trhu (začnou zde 
například být aktivní e-shopy, které dnes 
u nás nepůsobí). 

Neexistence jasných evropských pravidel pro 
bankroty států a bank a důvěryhodných 
společných pravidel pro státní rozpočty států 
eurozóny. 

Zlevnění cestování (odpadnou poplatky 
směnárnám i za platby kartou v zahraničí). 

Riziko nedodržování pravidel vedoucí k 
možnému vzniku dluhové unie a z toho 
vyplývající ručení za dluhy ostatních států 
eurozóny. 

Posílení stability a odolnosti české 
ekonomiky vstupem do velkého a silného 
měnového celku. 

Příspěvek do Evropského stabilizačního 
mechanismu (ESM) 

Potenciál pro růst zahraničního obchodu. 

Ztráta možnosti řídit samostatně svou 
monetární politiku a tím schopnosti využívat 
úrokového diferenciálu na přilákání investorů 
a schopnosti využívat měnového dumpingu na 
podporu exportu. 

Potenciál pro příliv zahraničního kapitálu 
a zvýšení atraktivity pro zahraniční 
investory. 

Jednorázové náklady spojené s přestupem na 
jednotnou měnu. 

Podpora prosperity českých firem a jejich 
konkurenceschopnosti na evropském 
trhu.  

Specifické nároky na banky, kterým navíc 
poklesnou výnosy ze směnárenské a devizové 
činnosti. 

Snížení nákladů kapitálu. 
Nedostatečná konvergence Česka a nízká cena 
práce. 

Zrychlení ekonomického růstu (neplatí, že 
máme s přijetím eura čekat, až 
zbohatneme – s eurem totiž budeme 
bohatnout mnohem rychleji). 

Eurozóna je nehomogenní hospodářský 
prostor. 

Euro pomůže zvýšit náš obchod, a vytvářet 
tak nová pracovní místa. 

Povinnost přijmout euro vázaná na vstup do 
EU. 

Euro přináší bezpečnost a strategické 
začlenění k členským zemím EU, které jsou 
pro nás klíčové.   
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Zvýšení politického vlivu související s 
ekonomickými zájmy eurozóny, proti 
kterým jsme v menšině. 

Euro nás zapojí do hlavního evropského 
proudu, do nějž historicky a kulturně 
patříme. 

Možnost podílet se na tvorbě pravidel 
společné měnové a kurzové politiky. 

Tabulka 4: klady a zápory eura identifikované politickými subjekty 

Podpora přijetí eura mimo politické subjekty 

Jak jsme uvedli již v naší Situační analýze v otázce přijetí eura v České republice5, kterou jsme 

publikovali v září 2019, většina Čechů se domnívá, že euro je pro země, které jej přijaly, 

pozitivní. Také si myslí, že by euro pomohlo českým podnikatelům. Mezi podnikateli 

z nedávného šetření Svazu průmyslu a dopravy vyplynulo, že jich je pro euro až 3/4. Pro většinu 

lidí a firem bude přechod na euro pouze přepočtem nominálních částek podle pevného 

koeficientu bez dalších nákladů. 

Pro rozpočtové období 2021 – 2027 Evropská komise připravila Konvergenční nástroj s 

rozpočtem 2,16 miliardy €, ze kterého budou poskytovány prostředky na finanční a technickou 

podporu těm členským státům, které provedly prokazatelné kroky směrem k přijetí eura. Tento 

nástroj bude poskytovat praktickou podporu, aby členské státy, které chtějí do eurozóny 

vstoupit, mohly tento přechod hladce povést. Jinými slovy bude hradit některé náklady vzniklé 

v souvislosti s přijímáním eura.6 

  

                                                             
5
 https://www.eurovcesku.eu/dokumenty 

6 https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180531_posileni_hospodarske_a_menove_unie_cs 

https://www.eurovcesku.eu/dokumenty
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Klíčová doporučení Eura v Česku 

Obnova společenské debaty 

Hlavním doporučením spolku Euro v Česku je obnova a péče o národní debatu o přijetí eura. 

Část lidí není rozhodnutá a část je rozhodnuta na základě neúplných informací. Občané by měli 

být informování o výhodách i nevýhodách eura. Stejně tak nelze v diskuzi opomenout výhody a 

nevýhody vlastní měny. Občané se musí rozhodnout na základě informovaného souhlasu, nikoliv 

na základě lží a zneužívání tématu. Ideálním řešením by bylo spojit všechny politické subjekty 

podporující debatu do širší platformy spolu s dalšími ekonomickými a odbornými autoritami. 

Jelikož tato platforma zatím nevzniká na vládní úrovni, ani z pobudu samotných politických 

subjektů, snaží se jí vytvořit náš spolek Euro v Česku. Součástí celospolečenské debaty musí být 

desetileté Slovenské zkušenosti, stejně tak jako aktuální zkušenosti z přijímání eura v Bulharsku 

a Chorvatsku. Politické subjekty musí přestat mlčet a začít se tomuto tématu věnovat s mírou 

důležitosti, která jí skutečně náleží. Euro se musí stát volebním tématem 2021, nikoliv 

povolebním Trojským koněm. 

Směřování k přijetí eura 

Druhým doporučením spolku Euro v Česku je reaktivace Národní koordinační skupiny, vč. jejích 

pracovních skupin, jež byla zřízena vládou za účelem koordinace technických příprav na přijetí 

eura v ČR a obnovení povinnosti každoročního předkládání zprávy o její činnosti vládě, kterou 

loni vláda na návrh ministryně financí zrušila. 

Spolu s tím je nutné jmenovat Národního koordinátora pro zavedení eura v ČR, který řídí 

Národní koordinační skupinu. Pozice národního koordinátora je po rezignaci Oldřicha Dědka 

kvůli členství v bankovní radě ČNB neobsazená. 

Následně přijde na řadu aktualizace Národního plánu zavedení eura v ČR, který byl schválen 

vládou v roce 2007. Součástí jeho aktualizace musí být návrh konkrétních zdrojů na krytí nákladů 

spojených se vstupem do eurozóny, např. příspěvky do Evropského stabilizačního mechanismu, 

jež by mohly být odváděny ze sektorové daně na finanční instituce, nebo technické náklady, 

které by mohly být částečně financovány z Konvergenčního nástroje Evropské komise pro 

rozpočtové období 2021 – 2027. 
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Vstup do Mechanismu směnných kurzů ERM II 

Třetím doporučením spolku Euro v Česku je vstup ČR do mechanismu směnných kurzů ERM II, a 

to bez ohledu na stanovení termínu přijetí eura. Je to první krok k čerpání ekonomických výhod 

plynoucích z částečné příslušnosti k světovému měnovému uskupení, aniž bychom danou měnu 

přijali. ERM II totiž neznamená závazek přijmout euro, je to mezistupeň bližší integrace vedoucí 

k posílení stability české měny při zachování určité vlastní měnové politiky.  Fluktuační pásmo 

+/- 15 % Česko plní dlouhodobě a možnost apreciace kurzu nechává prostor pro případné 

posílení koruny před přijetím eura. Účast v ERM II otestuje účinnost české měnové politiky, 

stabilitu české měny a vytvoří potenciál k jejímu posílení. Jedním z důsledků tohoto kroku je 

vyslání politického gesta vůči partnerům na vnitřním trhu EU, že nechceme používat měnovou 

politiku jako konkurenční výhodu, nýbrž pouze jako obranu proti asymetrickým ekonomickým 

šokům. Tím zároveň získáme větší důvěryhodnost nejen u partnerů, ale i u investorů. Pokud pak 

někdy dojdeme k rozhodnutí nebo potřebě rychle přijmout euro, budeme v tom více flexibilní, 

protože budeme mít několikaletý proces a tomu předcházející formální procedury již za sebou. 

Stejně tak lze ERM II kdykoliv opustit. Doporučujeme zahájit debatu a najít vůči veřejnosti 

komunikovatelné důvody, proč bychom do ERM II měli vstoupit. 
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Zdroje 

Volební programy jednotlivých subjektů pro volby do poslanecké sněmovny 2017 

 

ANO: https://www.anobudelip.cz/file/edee/2017/09/program-hnuti-ano-pro-volby-do-

poslanecke-snemovny.pdf, 22. 1. 2020 

ODS:  https://www.ods.cz/volby2017/program/zahranicni-politika, 23. 1. 2020 

Piráti:  https://www.pirati.cz/program/temata/euro/, 22. 1. 2020 

ČSSD:  https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf, 25. 1. 2020 

https://www.cssd.cz/data/files/20-39-sjezd-dlouhodoby-program.pdf, 25. 1. 

2020 

KDU-ČSL: https://www.kdu.cz/getattachment/f3c301fb-b96a-4915-87e4-

6ad5713164a3/Volebni-program-2017-2021.aspx?fbclid=IwAR1J4xeWtNmu-

YGb2KCzC0xntTyC4UCYFrCtzOWWpOwiPeRK8sCF7n0Zq7w, 25. 1. 2020 

https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-

programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-

2019.pdf.aspx?fbclid=IwAR2m2T1I4A7tMuUHD9abFHuvsbqaa4Dew7yefDOxJ0lx2

Lr8sllW6A5K5Uc, 25. 1. 2020 

TOP 09: https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-

hospodarska-politika-

22529.html?fbclid=IwAR3l2jws8P5ckH51DdOAicDrM2AGzqt9FIecRjwwBnrfm9cY

5poQmaBc3F0, 26. 1. 2020 

STAN: https://www.starostove-

nezavisli.cz/fmfile/0/files/STAN_program_17_final.pdf?fbclid=IwAR0G8dZrGq59e

az3XG5wwuPCUORjhCC4wC22nkV-SZZsSbfeYuzQ2QBqahI, 26. 1. 2020 

Volební programy jednotlivých subjektů pro volby do Evropského parlamentu 2019: 

 

ANO:  https://www.anobudelip.cz/file/edee/ke-stazeni/ano-cesko-ochranime.pdf, 22. 

1. 2020 

ODS:  https://www.ods.cz/volby2019/program-evropske-desatero, 23. 1. 2020 
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https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-2019.pdf.aspx?fbclid=IwAR2m2T1I4A7tMuUHD9abFHuvsbqaa4Dew7yefDOxJ0lx2Lr8sllW6A5K5Uc
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-2019.pdf.aspx?fbclid=IwAR2m2T1I4A7tMuUHD9abFHuvsbqaa4Dew7yefDOxJ0lx2Lr8sllW6A5K5Uc
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-2019.pdf.aspx?fbclid=IwAR2m2T1I4A7tMuUHD9abFHuvsbqaa4Dew7yefDOxJ0lx2Lr8sllW6A5K5Uc
https://www.kdu.cz/getattachment/O-nas/Dokumenty/Volebni-programy/Zakladni-smer-politiky-KDU-CSL-pro-obdobi-2017-2019.pdf.aspx?fbclid=IwAR2m2T1I4A7tMuUHD9abFHuvsbqaa4Dew7yefDOxJ0lx2Lr8sllW6A5K5Uc
https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html?fbclid=IwAR3l2jws8P5ckH51DdOAicDrM2AGzqt9FIecRjwwBnrfm9cY5poQmaBc3F0
https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html?fbclid=IwAR3l2jws8P5ckH51DdOAicDrM2AGzqt9FIecRjwwBnrfm9cY5poQmaBc3F0
https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html?fbclid=IwAR3l2jws8P5ckH51DdOAicDrM2AGzqt9FIecRjwwBnrfm9cY5poQmaBc3F0
https://www.top09.cz/proc-nas-volit/volebni-program/volebni-program-2017/4-hospodarska-politika-22529.html?fbclid=IwAR3l2jws8P5ckH51DdOAicDrM2AGzqt9FIecRjwwBnrfm9cY5poQmaBc3F0
https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/STAN_program_17_final.pdf?fbclid=IwAR0G8dZrGq59eaz3XG5wwuPCUORjhCC4wC22nkV-SZZsSbfeYuzQ2QBqahI
https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/STAN_program_17_final.pdf?fbclid=IwAR0G8dZrGq59eaz3XG5wwuPCUORjhCC4wC22nkV-SZZsSbfeYuzQ2QBqahI
https://www.starostove-nezavisli.cz/fmfile/0/files/STAN_program_17_final.pdf?fbclid=IwAR0G8dZrGq59eaz3XG5wwuPCUORjhCC4wC22nkV-SZZsSbfeYuzQ2QBqahI
https://www.ods.cz/volby2019/program-evropske-desatero
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ČSSD:  https://www.cssd.cz/data/files/volby-do-ep-argumentar-final.pdf, 25. 1. 2020 

KDU-ČSL: https://www.kdu.cz/aktualne/ruzne/program-kdu-csl-pro-volby-do-evropskeho-

parlamentu?fbclid=IwAR0MqwYil7r48GW3a1LJ86fOP7EtkgEqoXEtkh1JovXx_IESX

TDRk46Np-Y#3, 25. 1. 2020 

STAN: https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/program-pro-volby-do-

ep?fbclid=IwAR24hyyF5LKgMrwPNj5KqblkK_Qsgvs8J7bnLsFAzQryo-

igcVgXmIWGgkE, 26. 1. 2020 

Ostatní 
 

Stanovisko Senátu k referendu o euru: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=15154&O=10, 19. 7. 2020 

Průzkum CVVM: Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura – červenec 2020: 

https://cvvm.soc.cas.cz/cz/tiskove-zpravy/politicke/mezinarodni-vztahy/5277-obcane-cr-o-

budoucnosti-eu-a-prijeti-eura-cervenec-2020, 11. 11. 2020  

Mediální prostor 
 

Spolek Euro v Česku vede vlastní archiv článků o euru v tuzemských médiích. 
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