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Česko se vstupem do EU zavázalo přijmout euro. Ačkoliv 

současná vláda jeho přijetí nemá ve svém programu, je 

potřeba pokračovat v přípravách a konat všechny nezbytné 

kroky, které povedou k tomu, aby Česko bylo na vstup do 

eurozóny připraveno co nejdříve. Tento proces přesahuje 

řádné funkční období jedné vlády. Proto je žádoucí po pěti 

letech absence znovu jmenovat Národního koordinátora 

pro zavedení eura, který bude mít agendu přípravy Česka 

na přijetí společné evropské měny na starosti. Tuto roli 

jsem se snažil poslední tři roky částečně suplovat v rámci 

občanské iniciativy Euro v Česku, kterou jsem založil a 

vedu. Přesto jsem narazil na limity, kdy některé činnosti lze 

vykonávat jen z pozice veřejné funkce. Proto jsem se 

rozhodl nabídnout státu své schopnosti i zkušenosti a o 

tuto funkci se ucházet. Jsem přesvědčen, že v současnosti 

není v Česku žádná povolanější osoba, která by se věnovala 

výhradně otázce přijetí eura, nebyla svázána s žádným 

politickým uskupením ani podnikatelským subjektem, měla 

praktické zkušenosti z obdobných pozic ve státní správě a 

relevantní síť kontaktů ve veřejném i soukromém sektoru 

a neziskových organizacích. Podle mě není otázkou „kdy“, 

nýbrž „jak“. Proto přicházím s vlastní koncepcí s cílem 

vytvořit prostředí pro kultivovanou a demokratickou 

debatu. Povedu lidem otevřený úřad, který bude 

jednotným kontaktním místem státu pro firmy, veřejnost i 

média, mluvícím srozumitelně, a hlavně ve shodě jménem 

vlády, parlamentu i České národní banky. To vše v úzké 

spolupráci s veřejnými institucemi i soukromým sektorem. 

Ing. et Ing. Michael Pascal Večeř 

Předseda iniciativy Euro v Česku 

Kandidát na národního koordinátora pro zavedení eura 
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65,3%
14,2%

20,5%

EXPORT

SITUAČNÍ ANALÝZA 

Česko se podpisem přístupové smlouvy do EU ze dne 16. dubna 2003 zavázalo přebírat závazky 

plynoucí z členství, včetně účasti třetí fáze politické, hospodářské a měnové unie. Ta zahrnuje přijetí 

eura jako měny a provádění jednotné měnové politiky. Souhlas s tímto aktem potvrdili Češi v referendu 

13. a 14. června 2003 většinou 77 % hlasujících. 

Vzhledem k ekonomické nepřipravenosti některých nově přistoupivších zemí umožnila přístupová 

smlouva novým členům dočasnou výjimku na přijetí eura do doby, než splní kritéria stanovená 

Maastrichtskou smlouvou. Tím chránila ekonomiky nových členů i Eurozóny. 

EUROZÓNA 

 

 

 
 

 

  

48,9%

10,8%

40,3%

IMPORT

Eurozóna Zbytek EU Ostatní

Eurozóna + ERM2 Ostatní 

Eurem platí, nebo na něj má pevně navázanou měnu 

již 22 z 27 členských států EU. Výhody společné 

měny tak užívá 359 milionů obyvatel unie. Češi 

spolu s Maďarskem, Polskem a Švédskem patří do 

poslední čtveřice zemí, které do Eurozóny aktivně 

nesměřují. Rumunsko o co nejrychlejší přijetí eura 

stojí, ale nesplňuje kritéria a Dánsko má sice trvalou 

výjimku na jeho zavedení, ale je v ERM21 

s fluktuačním pásmem +- 2,25 %. 

Euro se od svého zavedení stalo druhou 

nejvýznamnější a nejpoužívanější mezinárodní 

měnou. Podíl eura na světové držbě devizových 

rezerv činí přibližně 20 %. Pro srovnání: u 

amerického dolaru tento podíl představuje 60 %, 

žádná další měna nepřesahuje 5 %. V eurech 

proběhlo v roce 2017 přibližně 36 % všech světových 

plateb, v amerických dolarech přibližně 40 %. 

Eurozóna tvoří 12 % světového HDP. Vedle 

Eurozóny se rozhodlo euro používat nebo něj 

navázat svou měnu dalších šedesát států světa, v 

součtu jde o více než půl miliardy lidí. 

Obr. 1: Mapa EU a Eurozóny, zdroj dat: Euro v 

Česku 

ČESKO 

Česko je členským státem EU již 18 let a v přijetí 

společné měny jej předběhly země méně vyspělé i 

země, které vstoupily do EU až po něm. 

Česko je otevřenou exportní ekonomikou. Český 

export tvoří 67 % HDP. Naším největším obchodním 

partnerem je Eurozóna, do které směřují 2/3 našeho 

exportu a 1/2 importu. Česká ekonomika je s 

evropskou sladěna, což dokazuje korelace 

hospodářských cyklů i kurzu koruny a eura vůči 

dolaru a provázanost skrze vlastnické struktury. 

 

Obr. 2: Podíl českého exportu a importu v roce 

2020, zdroj dat: ČSÚ 
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Eurozóna    Česko 

2,20%

5,90%
7,40% 7,40%

8,10% 8,60%
9,90%

11,10%
12,70%

14,20%

16%
17,20%

leden únor březen duben květen červen

  EKONOMIKA 

Česko má jednu z nejvyšší inflace a zároveň 

úrokových sazeb v EU. Porovnání 

makroekonomických ukazatelů s členskými 

zeměmi EU zatím neprokazuje, že samostatná 

měna je výhodnější než společná měna. 

Především pro české firmy jsou dražší přístup 

k penězům a rostoucí náklady způsobené inflací 

velkým problémem, který dále zvyšuje výrobní 

náklady a snižuje tak českou 

konkurenceschopnost. Přibývá firem, které proto 

upřednostňují úvěry a obchodování právě 

v eurech. Dochází k takzvané spontánní euroizaci. 

Podíl firemních úvěrů v eurech dosáhl v tuzemsku 

v červenci 2022 už 50 %. Největší česká firma 

ŠKODA Auto od roku 2023 kompletně přechází na 

euro, které bude její primární funkční měnou 

v účetnictví. 

Velkým rizikem je stabilita kurzu. ČNB1 pumpuje 

na trh eura z devizových rezerv, za které nakupuje 

koruny, aby udržela měnu stabilní a zabránila 

jejímu propadu, jež zažívají obdobné měny 

našeho regionu. Problém nastane, jakmile 

devizové rezervy dojdou, což je otázka měsíců. 

Chybí nám záchranné a stabilizační mechanismy, 

které si Eurozóna pro svou stabilitu vytvořila. 

Zatímco státy Eurozóny ponesou následky krize 

společně a navzájem si pomůžou ve zotavení, 

Česko riskuje, že zůstane samo a sníží se životní 

úroveň a úspory našich občanů. 

Česko je ekonomicky připraveno přijmout euro. 

Opakovanou mantrou v českém prostoru je, že 

euro můžeme přijmout teprve „až to pro nás bude 

výhodné“. Avšak vzhledem k propojenosti faktorů 

ovlivňujících schopnost české ekonomiky 

operovat v prostředí jednotné evropské měny a k 

dalším omezením hodnotících kritérií nelze 

stanovit jejich konkrétní „dostačující“ hodnoty ani 

sestavit složený ukazatel ekonomické 

připravenosti pro přijetí eura. O připravenosti pro 

přijetí eura tedy nerozhodnou odborníci, nýbrž 

politici. Proto by měla reagovat vláda. Její 

Programové prohlášení sice obsahuje dva 

související body, ale bez jmenování Národního 

koordinátora pro zavedení eura nelze efektivně 

eurovou agendu řídit. 

Obr. 3: Průměrná inflace za 1. pol. 2022 

v Česku a Eurozóně, zdroj dat: Eurostat 

0,50%

7%

ECB ČNB

Obr. 4: Základní úroková sazba ČNB a ECB 

k 31.8.2022, zdroj dat: ČNB, ECB 
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Obr. 5: Relativní změna kurzů středoevropských 

měn vůči euru od 1.1.2020, zdroj dat: ECB 
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v Eurozóně    mimo Eurozónu 

Veřejné mínění pro euro od roku 2011 

setrvale oscilovalo kolem 23 %. I přesto, 

že většina Čechů euru jako světové měně 

věřilo a myslelo si, že by pomohlo českým 

podnikatelům. V posledních dvou letech 

ale začala podpora eura narůstat. Podle 

posledního průzkumu Eurostatu z jara 

2022 dosahuje nyní 44 %. Důvodem jsou 

obavy z ekonomické krize a zdražování. 

Pro porovnání: celá pětikoalice v 

posledních volbách do Poslanecké 

sněmovny získala stejné %. 

22% 22%
25% 24%

21% 23% 21% 22%
26%

21%

36%

44%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

POLITIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurostat provádí v otázce podpory eura i další šetření. Zajímavé bylo dotazování respondentů z roku 

2020, ve kterém úřad zjišťoval, do kdy podle Čechů přijme jejich země euro. 53 % odpovědělo, že do 

roku 2029, zatímco jen 43 %, že nikdy. Většina Čechů tak s eurem počítá. 

Země, které euro přijaly měly před jeho přijetím podobná čísla. Podpora eura v Chorvatsku, kde začne 

platit od 1.1.2023, je podle průzkumů 47 %. V Lotyšsku byla podle některých průzkumů před přijetím 

dokonce jen 33 %, ale dnes dosahuje 83 %. Podobně je na tom Slovensko, kde euro podporuje 81 % 

dotázaných a otázka vystoupení z Eurozóny tam ani není tématem žádných voleb. 

  

 

Obr. 7: Podpora eura v EU v zimě 2021/2022, zdroj dat: Eurobarometer 

Potenciál pro růst podpory eura v Česku je vysoký. Značná část společnosti je indiferentní, nepřemýšlí 

o změně, je spokojena s korunou, a stejně tak by byla spokojena s eurem. Při osobním dotazování 

prováděném ve druhém čtvrtletí tohoto roku iniciativou Euro v Česku odpověděla většina 

respondentů, že euro nechtějí. Na následnou otázku „proč“ respondenti nejčastěji odpovídali, že 

nejsou dost informování a necítí potřebu změny. Po krátkých diskuzích většina z nich změnila názor. 

Dva hlavní důvody, proč Češi euro odmítají, jsou strach ze zdražování a ztráty vlastní měnové politiky. 

S ohledem na zkušenosti států Eurozóny, analýz inflace, fungování Eurosystému1 i korelace měnové  

 

 
1 Eurosystém: ECB + centrální banky států Eurozóny 

90% 90% 88% 87% 85% 84% 83% 83% 83% 82% 81% 80% 78% 78%

72% 71% 71% 71% 69%

61%

52% 51%

43%
38% 37%

29%
25%

IE EE SI LU BE PT DE NL CY MT LV ES FI SK IT EL AT LT FR HU HR RO CZ PL BG DK SE

Obr. 6: Podpora přijetí eura v Česku, zdroj: 

Eurobarometer 
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pro euro proti euru 

politiky ČNB a ECB2, která se vychýlila až nyní, je možné tyto obavy na základě měřitelných faktů 

vyvrátit. V tomto duchu je potřeba dobře uchopená celospolečenská debata zaštítěná státem. 

I když jsou čtyři z pěti vládních subjektů více či méně pro přijetí eura, vláda se touto otázkou příliš 

aktivně nezabývá. Euro je před každými volbami toxickým tématem, které je spíše upozaděno. 

Zvyšování informovanosti společnosti by přitom vedlo k rostoucí přirozené podpoře eura. To by měl 

zabezpečit právě Národní koordinátor pro zavedení eura. 

 

 
 

Obr. 8: Aktuální rozložení počtu mandátů pro a proti přijetí eura ve sněmovně a ve vládě, zdroj dat: 

Euro v Česku

 
2 ECB: Evropská centrální banka 
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VÝHODY PŘIJETÍ EURA  

• Snížení transakčních nákladů firem o desítky 

miliard korun ročně. Tyto peníze by místo 

finančního sektoru zůstaly firmám pro 

investice a mzdy. 

• Snížení nákladů na obsluhu státního dluhu 

kvůli úrokovému diferenciálu koruny a eura 

zhruba o 40 mld. ročně. 

• Zvýšení transparentnosti cen a vyšší 

konkurence na trhu vedoucí k tlaku na 

snižování cen pro konečné spotřebitele. 

• Zvýšení konkurenceschopnosti českých firem 

díky zvýšení investiční atraktivity českého 

trhu a levnější dostupnosti peněz. 

• Snížení rizik spojených s ekonomickou krizí 

způsobenou dopady Covidu-19, zdražováním 

energií a válkou na Ukrajině ohrožujících více 

stabilitu menších měn než eura. 

• Tlak na pokračování klíčových ekonomických 

reforem směřujících ke zdravému rozvoji 

českého hospodářství. 

 

NEVÝHODY PŘIJETÍ EURA 

• ČNB přijde o nástroj samostatné měnové 

politiky a bude se podílet na společné 

měnové politice Eurozóny, což vyžaduje vyšší 

míru kompromisů a tlak na fiskální politiku. 

• Jednorázové náklady související s legislativní 

a technickou přípravou a provedením přijetí 

eura. Součástí opatření musí být i sociální 

aspekt zohledňující nutnost občanů 

zvyknout si na novou měnu, zaměření 

speciální péče pro ohrožené skupiny a 

zajištění, aby nedošlo k podvodům a 

neopodstatněnému zdražování. 

• Negativní aspekty lze částečně eliminovat 

dobrou přípravou a provedením přijetí eura 

pod taktovkou Národního koordinátora pro 

zavedení eura.  
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PROČ JE JMENOVÁNÍ NÁRODNÍHO KOORDINÁTORA POTŘEBA 

Příprava přijetí eura se počítá na roky a rozhodně nelze 

stihnout v řádném funkčním období jedné vlády. Proto je 

potřeba tuto činnost aktivně zahájit bez zbytečného 

odkladu. Začít až ve chvíli, kdy padne politické rozhodnutí 

přijmout euro by bylo pozdě, protože by se vzhledem 

k tlaku příprava chystala ve spěchu a s nedostatkem času. 

Výsledkem špatné přípravy pak může být růst primárních 

nákladů, zdražování, dalších negativních dopadů pro 

českou ekonomiku a nespokojenost voličů. 

Kromě legislativní a technické přípravy je primárně potřeba 

dbát na zvyšování informovanosti ve společnosti. K tomuto 

účelu vláda potřebuje jedno odborné koordinační místo, 

mluvčího i prostředníka pro styk s veřejností, firmami a 

médii. Tímto koncepčním krokem je možné snížit 

dezinformace a související radikální názory ve společnosti, 

které by jinak mohly vyústit v negativní politické dopady. 

Nejen z těchto důvodů je potřeba znovu jmenování Národního koordinátora pro zavedení eura, který 

bude popsaná očekávání naplňovat. 

REAKCE NA AKTUÁLNÍ SITUACI 

Od ruské invaze na Ukrajinu se zásadně změnilo ekonomické i společenské klima. A to v době, kdy jsme 

se ještě nestihli zotavit z Covidu-19.  

Růst podpory přijetí eura ve společnosti 

Mezi občany se vrací zájem o společnou měnu. 

Důvody jsou převážně ekonomické – 

zdražování cen a hypoték. Problém je v tom, že 

se jedná o negativní motivaci. Ta zvyšuje faktor 

citlivosti. Obzvláště proto by vláda měla být 

připravena a disponovat kontaktním místem, 

které bude v otázce eura schopné vybavit 

jednotnou a srozumitelnou komunikaci státu 

vůči veřejnosti i médiím. S tím souvisí 

schopnost zajistit odpovědi na dotazy 

veřejnosti, sbírat zpětnou vazbu a formulovat 

společenskou poptávku, tvořit příslušné 

analýzy, strategie a doporučení. 

Růst podpory eura ve společnosti je tažen částečně i pozitivní motivací. Klíčovou roli hraje nadcházející 

vstup Chorvatska do Eurozóny. Chorvatsko ročně navštíví zhruba milion Čechů. Pětici našinci 

nejnavštěvovanějších zahraničních destinací pak spolu s ním tvoří Slovensko, Itálie, Rakousko a Řecko 

– všechno země Eurozóny. Drtivá většina Čechů tak již na své evropské dovolené použije výhradně euro 

a bude se ptát, proč je všude, jen ne u nás. Zájem o EU i euro pak ještě zvýšilo české předsednictví v 

Radě EU. 

Klíčové faktory 

• Proces přijetí eura přesahuje řádné 

funkční období jedné vlády. 

• Přijetí eura musí předcházet zvýšení 

informovanosti ve společnosti. 

Klíčové důsledky 

• Snížení dezinformací, radikalizace 

společnosti a souvisejících 

negativních politických dopadů. 

• Snížení nákladů na přijetí eura. 

 

Klíčové faktory 

• Vyšší jádrová inflace než v Eurozóně. 

• Rostoucí úroková sazba u hypoték. 

• Vstup Chorvatska do Eurozóny od 1.1.2023. 

• České předsednictví v Radě EU. 

Klíčové důsledky 

• Vyšší podpora přijetí eura v Česku. 
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Růst podpory přijetí eura ve firmách 

V pololetí tohoto roku stoupl podíl objemu úvěrů 

tuzemských firem v eurech již na 50 %. Každý druhý 

úvěr si nyní české firmy berou radši v eurech než 

korunách. Důvodem je rostoucí úrokový diferenciál 

mezi Českem a Eurozónou, který výrazně prodražuje 

českým firmám přistup k penězům v korunách.   

Dražší přístup k penězům a rostoucí náklady způsobené 

inflací jsou pro firmy velkým problémem, který dále 

zvyšuje výrobní náklady a snižuje tak českou 

konkurenceschopnost. Přibývá firem, které proto 

upřednostňují nejen úvěry, ale i obchodování právě v 

eurech. Objem transakcí tuzemských firem mezi sebou 

činí ročně zhruba 20 %. Mezi firmami tak dochází k 

postupné spontánní euroizaci. Největší tuzemská firma 

ŠKODA Auto dokonce přechází na euro v roce 2023 

kompletně.  

Stát nemůže zůstat pozadu a na potřeby ekonomiky by 

měl reagovat. Nejen proto, že většinu českého HDP 

tvoří právě export, který tuto zemi živí, ale také proto, 

aby regulatorní prostředí odpovídalo realitě trhu a byla 

zachována právní jistota i vymahatelnost. 

POLITICKÁ REALITA 

Česko se podpisem přístupové smlouvy do 

EU ze dne 16. dubna 2003 zavázalo 

přebírat závazky plynoucí z členství, včetně 

účasti třetí fáze politické, hospodářské a 

měnové unie. To zahrnuje i přijetí eura. 

Vzhledem k tomu, že společnou měnu 

přijala drtivá většina členských států EU, 

není již účast v Eurozóně členstvím 

v elitním klubu, ale standardem, zatímco 

zůstat mimo Eurozónu znamená se 

dobrovolně odsunout na periferii. Klíčová 

ekonomická rozhodnutí totiž formuje 

Euroskupina3 na základě svých spojených 

zájmů s eurem, zatímco ECOFIN4, a tudíž 

ani Česko, pak už nemá možnost 

rozhodnutí Euroskupiny zásadně ovlivnit. 

Vzhledem k provázanosti české ekonomiky 

s evropskou má euro významný vliv i na 

 
3 Euroskupina: Rada ministrů financí států Eurozóny. 
4 ECOFIN: Rada ministrů financí států EU 

Klíčové faktory: 

• Úrokový diferenciál mezi Českem a 

Eurozónou. 

• Transakční náklady a náklady kurzového 

zajištění. 

• Zahraniční obchodní partneři převážně 

v eurozóně. 

• Vládou slíbená možnost od roku 2024 

vést účetnictví a daňovou evidenci 

v eurech. 

Klíčové důsledky: 

• Spontánní euroizace v rámci 

dodavatelsko-odběratelských řetězců. 

• 50 % tuzemských úvěrů v eurech. 

• 20 % tuzemských transakcí v eurech. 

• Nižší konkurenceschopnost českých 

firem. 

Klíčové faktory: 

• Česko bez eura není plnohodnotným členem EU. 

• Závazek přijmout euro plynoucí z přístupové 

smlouvy Česka do EU ze dne 16. dubna 2003. 

• Programové prohlášení vlády ze dne 6. ledna 2022. 

• Usnesení Senátu č. 524 ze dne 20. července 2022. 

Klíčové důsledky: 

• Česko nemá koncepci, která by dokázala 

vyhodnotit, kdy bude výhodné přijmout euro. 

• Nemožnost podílet se na reformách Eurozóny. 

• Nemožnost ovlivnit měnovou politiku Eurosystému. 

• Růst euroskepticismu v Česku. 
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českou korunu. ČNB ale nemá vliv na euro. Měnovým orgánem eura je Eurosystém, který se skládá z 

ECB a národních centrálních bank států Eurozóny. Hlavním rozhodovacím orgánem ECB je Rada 

guvernérů, která se sestává z šesti členů Výkonné rady a z guvernérů národních centrálních bank 19 

zemí eurozóny. ČNB logicky nemá v těchto orgánech zastoupení. 

Současná česká vláda se ve svém Programovém prohlášení zavázala k co nejrychlejšímu splnění 

maastrichtských kritérií a dalších rozpočtových pravidel EU a také k možnosti vést účetnictví a daňovou 

evidenci v eurech. Bez zajištění koordinace mezi všemi stakeholdery nebude schopna tento závazek 

splnit. 

"Přijmeme euro, až to bude výhodné", to bývá nejčastější odpověď politiků na otázku, kdy přijmeme 

euro. Nikdo ale doposud neřekl, co to znamená. Současný stav způsobuje nerovnost mezi českými a 

evropskými firmami, např. v ceně úvěrů způsobené rozdílnými úrokovými sazbami eura a koruny. I když 

velké firmy mají možnost tuto ztrátu kompenzovat, malé firmy a domácnosti ne. Národní koordinátor 

by měl moment výhodnosti přijetí eura “vyčíslit”, tzn. objektivně vykomunikovat vhodná kritéria se 

stakeholdery.  

Senát ve svém 524. usnesení z 27. schůze, konané dne 20. července 2022, připomněl, že Česko se 

zavázalo k přijetí eura, ocenil, že vláda pokračuje v přípravách na přijetí eura a podporuje ji v zavádění 

všech nezbytných kroků, které povedou k tomu, aby Česko bylo na vstup do Eurozóny připraveno co 

nejdříve. Zároveň žádá vládu, aby jej do 31. ledna 2023 informovala o tom, jakým způsobem toto 

usnesení zohlednila. Jmenování Národního koordinátora by byl nezpochybnitelně významný krok.  
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KONCEPCE 

Vzhledem k délce procesu je potřeba přípravu na možné budoucí přijetí eura provádět již nyní. Je 

potřeba provést aktualizaci analýz a stanovit optimální nepolitická kritéria pro přijetí eura ve 

střednědobém horizontu. 

V souvislosti se současným Programovým prohlášením vlády ze dne 6. ledna 2022 je potřeba zastřešit 

institucionální koordinaci pro možnost vedení účetnictví a daňové evidence v eurech. 

S ohledem na turbulentní ekonomickou situaci v Česku i Evropě je nutné zabývat se centralizovaně 

případnými úvahami o vstupu do ERM2. 

Částečně lze navázat na práci předchozího Národního koordinátora prof. Ing. Oldřicha Dědka CSc., tzn. 

aktualizovat Národní plán zavedení eura v České republice z roku 2007 a restartovat Národní 

koordinační skupinu pro zavedení eura v České republice. 

ROLE KOORDINÁTORA 

Národní koordinátor bude pracovat pro vládu. Bude reflektovat její Programové prohlášení, ve kterém 

jsou definovány cíle v oblasti eura pro současné volební období.  

Bude intenzivně komunikovat obzvlášť se členy vlády a ČNB a formulovat společnou pozici státu vůči 

veřejnosti i EU. 

Horizont jeho práce přesahuje současné volební období. 

KLÍČOVÉ ÚKOLY 

Hlavním úkolem Národního koordinátora bude obnova 

celospolečenské i odborné debaty na národní úrovni. Do role 

jejího moderátora se tak zprostředkovaně dostane stát. 

Druhým hlavním úkolem vyplývajícím z hlavního úkolu bude 

příprava Česka na přijetí eura, a to ve všech oblastech – 

společenské, ekonomické, legislativní i technické. 

 

 

 

• Koordinovat společenskou i institucionální přípravu na případné přijetí eura. 

• Být kontaktním místem státní správy pro otázky přijetí eura. 

• Moderovat objektivní, kultivovanou a seriózní veřejnou debatu o výhodách a nevýhodách 

členství v Eurozóně. 

• Předsedat Národní koordinační skupině pro zavedení eura a jejím pracovním skupinám čímž 

zajistí diskusní platformu pro odborně-politickou debatu. 

• Konsolidovat zahraniční zkušenosti, obzvlášť Slovenska a Chorvatska. 

• Připravovat informace, analýzy, strategie a doporučení vládě. 

 

 

• Odborná a společenská debata. 

• Příprava Česka na přijetí eura. 
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PRVNÍ ÚKOLY 

Mezi prvními úkoly po jmenování do funkce bude 

analýza aktuálního stavu ve smyslu rozpracování této 

koncepce. Ve spolupráci se všemi stakeholdery pak 

proběhne definice realistických cílů a způsobu jejich 

plnění, a to v první řadě těch, které nejsou vázány na 

samotné přijetí eura. Zároveň budou se stakeholdery 

vyjednána objektivní a měřitelná kritéria pro výhodné 

přijetí eura. Následně dojde k revizi Národního plánu 

zavedení eura v České republice z roku 2007, případně 

tvorba nové strategie. 

O plnění úkolů bude Národní koordinátor informovat vládu ve stanovených intervalech i na vyžádání. 

Informace o činnosti budou dostupné rovněž veřejnosti primárně prostřednictvím internetu.  

CESTA KE JMENOVÁNÍ 

Jmenování Národního koordinátora pro zavedení eura 

je v kompetenci vlády. Před tímto aktem bude kromě 

její podpory vhodné kandidátem na Národního 

koordinátora doložit doporučení od klíčových subjektů 

veřejného, soukromého i občanského sektoru a mít 

podporu Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Po zajištění podpory bude potřeba připravit návrh 

příslušného usnesení vlády. Součástí bude materiál, 

který rozpracuje tuto koncepci a průvodní dopis 

vysvětlující kontext. V unesení vlády budou též 

definovány prováděcí a spolupracující subjekty. 

V rámci přípravy jmenování Národního koordinátora bude nutné rovněž navrhnout institucionální 

zajištění. Předchozí Národní koordinátoři byli zaměstnanci Ministerstva financí. Bude potřeba 

diskutovat personální otázky z hlediska počtu souvisejících úvazků a také příslušný objem finančních 

prostředků pro zajištění činnosti. Návrh počtu úvazků a rozpočtu by měl být po projednání s vládními 

subjekty součástí materiálu předloženého spolu s návrhem usnesení vlády. 

ČASOVÉ HLEDISKO 

Optimální termín pro znovu jmenování Národního 

koordinátora pro zavedení eura je leden 2023. Důvodem 

je nebývale příznivé okno příležitosti pro tento jinak 

citlivý krok. Kromě rozložení sil ve vládě i parlamentu 

hraje významnou roli turbulentní ekonomická a 

mezinárodní situace. Zároveň bude jmenování v 

mediálním překryvu s vrcholícími prezidentskými 

volbami. Vláda pak bude moci do 31. ledna 2023 

informovat Senát o pokroku v přípravách Česka na vstup 

do Eurozóny a zajistit plnění klíčových úkolů popsaných 

v této koncepci.

• Analýza aktuálního stavu. 

• Definice realistických cílů a milníků. 

• Stanovení objektivních a měřitelných 

kritérií pro výhodné přijetí eura. 

• Revize národní strategie pro přijetí 

eura. 

 

 

• Podpora kandidáta na Národního 

koordinátora od vládních subjektů. 

• Podpora kandidáta na Národního 

koordinátora ze strany 

zainteresovaných stran veřejného, 

soukromého i občanského sektoru. 

• Příprava příslušného usnesení vlády. 

 

 

• Historicky poprvé příznivé rozložení 

pro eurových hlasů ve vládě. 

• Dlouhý časový úsek do příštích 

řádných sněmovních voleb. 

• České předsednictví v Radě EU. 

• Mezinárodní i ekonomická situace. 

• Prezidentské volby v lednu 2023. 
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