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Úvod 

Občanská iniciativa Euro v Česku (dále jen “Euro v Česku”) byla zřízena ustavující schůzí 

dne 21. 8. 2019 a registrována podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob, zápisem do veřejného rejstříku dne 17. 10. 2019 s IČ 

08535388. Pojmem občanská iniciativa je myšlen právní pojem “spolek” ve smyslu §214 

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 

Euro v Česku je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů, v němž se 

spolčili zastánci přijetí eura v Česku k související aktivní a obecně prospěšné činnosti. 

 

Základním cílem Eura v Česku je připravit Česko na přijetí eura, mj. prostřednictvím 

zvyšování informovanosti občanů, poskytování odborných služeb a zakládání a řízení 

paralelních struktur suplujících neaktivní subjekty zřízené státem. 

 

Jelikož Euro v Česku zahájilo činnost až v závěru třetího čtvrtletí roku 2019, nebyla 

vypracována Výroční zpráva o činnosti Eura v Česku za rok 2019. Toto krátké období 

činnosti v loňském roce pokrývá zpráva letošní. Výroční zpráva o činnosti Euro v Česku 

za rok 2020 tak pokrývá období od 21. 8. 2019 do 31. 12. 2020 a zachycuje aktuální stav 

k 31. 12. 2020. 

 

Výroční zpráva obsahuje v podtrženém textu aktivní prokliky přímo na popisovaný 

obsah. 

 

Výroční zprávu schválila Výkonná rada Euro v Česku 7. ledna 2021. 
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Zpráva o činnosti 

V počátečním období obnášelo zahájení činnosti Eura v Česku především organizační a 

technické zajištění. 

 

Organizační zajištění 

K zakládajícím členům jsme výzvami na sociálních sítích hledali další spolupracovníky. 

Prioritu měli zájemci z regionů. Podařilo se angažovat 5 osob do funkcí regionálních 

koordinátorů (eurovcesku.eu/regiony) a získat několik dalších spolupracovníků, 

především korespondentů. Dále jsme shledali spolupracovníků ze zahraničí, kteří by 

mohli sdílet tamní zkušenosti s eurem. Primárně jsme se zaměřili a získali 

spolupracovníky na Slovensku, které je nám kulturně, geograficky a ekonomicky 

nejblíže, v Chorvatsku, nejpopulárnější turistické destinaci Čechů a zemi právě 

přijímající euro a Lotyšsku, které přijalo euro v roce 2014 v situaci, kdy tamní veřejné 

mínění bylo podobně negativní, jako je nyní u nás. Ve fázi přípravy restartu národní 

debaty o přijetí eura ve formě besed s občany v obcích napříč Českem jsme hledali 

odborníky, kteří by hostovali v rolích řečníků, toho času máme 10 potenciálních 

spolupracovníků, z nichž 4 se již vystřídali na proběhlých besedách. V neposlední řadě 

bylo důležité navázat kontakt s politiky, což se podařilo u většiny sněmovních subjektů. 

Po celou dobu činnosti jsme v kontaktu s dalšími organizacemi prosazující podobné cíle. 

Jejich zástupci mají přístup na náš sdílený disk a do komunikační platformy. 

 

V závěru roku jsme připravili zásadní reorganizaci Eura v Česku, jejímž cílem je jej 

personálně posílit a zvýšit tak jeho dosah i vliv. Byly schváleny nové stanovy, jež vstoupí 

v účinnost od 1. ledna 2021. Tyto stanovy zakládají nové orgány Eura v Česku a spolu s 

nimi byla připravena nová řídící dokumentace (Tab. 1). Od ledna bude zahájen široký 

nábor nových členů. 

 

Tab. 1: Organizační zajištění Eura v Česku 

Orgány Řídící dokumentace 

Předseda Volební řád Předsedy 

Předsednictvo 
Statut Předsednictva 
Jednací řád Předsednictva 
Volební řád Předsednictva 

Výkonná rada 
Statut Výkonné rady 
Jednací řád Výkonné rady 

Regionální rada 
Statut Regionální rady 
Jednací řád Regionální rady 

https://www.eurovcesku.eu/regiony
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Členská základna 

Statut Členské základny 
Jednací řád sněmu Členské základny 
Etický kodex Eura v Česku 
Komunikační strategie Eura v Česku 
Manuál knihovny Euro v Česku 

 

Technické zajištění 

Naším základním pilířem jsou webové stránky eurovcesku.eu, pro které jsme při 

zahájení naší činnosti zajistili příslušnou doménu a hosting. Umisťujeme na ně veškerý 

produkovaný obsah a udržujeme v sekcích aktuality průběžné zpravodajství o dění 

kolem eura v Česku i v eurozóně. Dále jsou na nich k nalezení odpovědi na všechny 

otázky kolem eura a ke stažení další informační materiály. Zároveň obsahují proklik na 

všechny naše sociální sítě, které jsme během činnosti ve sledovaném období založili 

(více v kapitole Sociální sítě). 

 

Naším cílem je kromě jiného produkce audiovizuálního materiálu. Zajištění technického 

vybavení pro jeho tvorbu patřilo mezi naše hlavní finanční náklady v počáteční fázi 

činnosti. Zajistili jsme příslušnou audio a video techniku, kterou intenzivně využíváme 

při produkci našich videí, podcasatů, rozhovorů, záznamů besed a dalších výstupů. 

 

Dále jsme vytvořili sdílené prostředí, do kterého mají přístup všichni členové Eura v 

Česku a strukturovaně ho naplnili studijními materiály, řídícími dokumenty, knihovnou 

médií (nyní probíhá práce na jejím zveřejnění na webových stránkách) a dalším 

obsahem. Zároveň jsme ustavili na komunikační platformě skupiny pro komunikaci 

členů a orgánů Eura v Česku.  

 

  

https://www.eurovcesku.eu/
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Realizované akce 

Restart národní debaty o přijetí eura 

V Česku ze strany vlády neprobíhá informační kampaň o euru. Proto je posláním naší 

iniciativy tuto kampaň suplovat a poskytnout občanům možnost se o euru dozvědět 

více. Proto jsme se rozhodli restartovat národní debatu o přijetí eura prostřednictvím 

pořádání besed o euru s občany přímo v jejich obcích ve všech regionech Česka. 

 

Elektronickým dopisem jsme oslovili vedení všech obcí v Česku s nabídkou bezplatného 

uspořádání besedy občanů u nich v obci. Z kladných obdržených odpovědí jsme sestavili 

seznam obcí a v první vlně stanovili 10, ve kterých začneme. Zároveň jsme oslovili 

vybrané odborníky a politiky s nabídkou účastnit se těchto besed s občany v roli hostů 

řečníků. Poté se spolu se starosty podařilo sestavit harmonogram besed se jmenným 

seznamem hostů (Tab. 3). 

 

Prvních 10 besed bylo plánováno na jaro v období duben - květen 2020. Bohužel však 

musely být kvůli COVID-19 odloženy. Jakmile to situace umožnila, připravili jsme nový 

harmonogram, tentokrát na podzim 2020 v období září - prosinec 2020. Z důvodu druhé 

vlny COVID-19 jsme stihli uskutečnit pouze 3 besedy (Tab. 2). Zbylých 7 proběhne v 

příštím roce, jakmile to bude možné. Přesto i tyto 3 besedy měly ohlas, díky kterému se 

nám začaly ozývat další obce s předběžným zájmem o besedu. 

 

Ze všech besed je pořízen a zveřejněn videozáznam na našich webových stránkách, 

Youtube kanálu a na Facebooku. Zároveň je ze všech besed na platformě Anchor, která 

propojuje 7 platforem vč. Spotify a Google Podcasts, umístěn podcast. Postupně pak na 

sociálních sítích Facebook a Twitter zveřejňujeme i krátké zajímavé úryvky z proběhlých 

besed. Na ty je možné proklikat se i přes příspěvky na Instagramu. 

 

Tab. 2: Besedy Eura v Česku v obcích 

Obec Datum Publikum 

Nová Ves 8. 9. 2020 70 

Dobříš 16. 9. 2020 20 

Kostelec nad Černými lesy 22. 9. 2020 20 

 

 

  

http://eurovcesku.eu/narodnidebata
https://www.youtube.com/watch?v=dQEMuOEvw28&list=PLsMdxLi_cGjxgLISB51awXAmehasbS7ib
https://www.facebook.com/watch/1263423483821522/251067532949945
https://anchor.fm/eurovcesku
https://twitter.com/eurovCesku
https://www.instagram.com/eurovcesku/
https://www.eurovcesku.eu/novaves
https://www.eurovcesku.eu/dobris
https://www.eurovcesku.eu/kostelecnad%C4%8Dern%C3%BDmilesy
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Tab. 3: Řečníci na besedách Eura v Česku 

Jméno Funkce Obec 

Michael Pascal Večeř Předseda Euro v Česku 
Nová Ves 
Dobříš 
Kostelec nad Černými lesy 

Pavel Telička 

Hlavní vyjednavač při vstupu ČR do EU, 
první český eurokomisař a 
místopředseda Evropského 
parlamentu /HLAS/ 

Nová Ves 
Dobříš 
Kostelec nad Černými lesy 

Oldřich Dědek 
Člen bankovní rady a bývalý Národní 
koordinátor pro zavedení eura 

Nová Ves 

Luděk Niedermayer 
Europoslanec /TOP 09/ a bývalý 
viceguvernér České národní banky 

Kostelec nad Černými lesy 

Ivan Pilip 
Ekonom a bývalý ministr financí a 
viceguvernér Evropské investiční 
banky 

Dobříš 
Kostelec nad Černými lesy 

Petr Holeček 
Senátor a předseda senátního klubu 
/STAN/ 

Nová Ves 
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Tvorba obsahu 

Interview Eura v Česku 

Dalším prostředkem k distančnímu šíření informací o euru mezi občany jsou naše 

rozhovory s odborníky a politiky. Kromě českých hostů jsme natáčeli i se slovenskými 

hosty, abychom zprostředkovali slovenské jedenáctileté zkušenosti s eurem. Ve 

sledovaném období jsme natočili a zveřejnili 9 interview, které vždy moderoval náš 

předseda Michael Pascal Večeř (Tab. 4). 

 

Všechny rozhovory jsou zveřejněny na našich webových stránkách, Youtube kanálu a na 

Facebooku. Zároveň jsme ze všech rozhovorů vytvořili podcasty, které naleznete na 

platformě Anchor, která propojuje 7 platforem vč. Spotify a Google Podcasts. Postupně 

pak na sociálních sítích Facebook a Twitter zveřejňujeme i krátké zajímavé úryvky z 

rozhovorů. 

 

Natáčení interview bude pokračovat i v roce 2021. Máme již domluveno několik hostů, 

mezi nimi například chorvatskou velvyslankyni v Česku. 

 

Tab. 4: Interview  Euro v Česku 

Jméno Funkce 

Radek Špicar  Viceprezident svazu průmyslu a dopravy 

Markéta Pekarová Adamová Předsedkyně /TOP 09/ 

Igor Barát Zmocněnec slovenské vlády pro zavedení eura 

Elena Kohútiková  Viceguvernérka Národní banky Slovenska 

Pavel Telička Hlavní vyjednavač ČR při vstupu do EU 

Václav Hampl Senátor a předseda senátního Výboru pro záležitosti EU 

Tomáš Prouza  Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu 

Mikuláš Peksa Český europoslanec /Piráti/ 

Vladimír Bilčík Slovenský europoslanec /SPOLU/ 

 

  

https://www.eurovcesku.eu/interview
https://www.youtube.com/watch?v=lQ52n3nI8LM&list=PLsMdxLi_cGjx39LhQD-4SCLnLN1T5Z1OW
https://www.facebook.com/watch/1263423483821522/415970059389802
https://anchor.fm/eurovcesku
https://twitter.com/eurovCesku
https://youtu.be/lQ52n3nI8LM
https://youtu.be/lSHE89zr_nw
https://youtu.be/jclAc0i1oew
https://youtu.be/UAu_l6NMGxg
https://youtu.be/pAGJthPw-vQ
https://youtu.be/2ATmfSJN3cY
https://youtu.be/T3x1_9-L8nY
https://youtu.be/Tv6XG31V6gU
https://youtu.be/pkbOw6Q8iZc
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Videa Eura v Česku 

Během sledovaného období jsme kromě natáčení rozhovorů a besed vytvářeli i vlastní 

videa o euru, které měly za cíl sledujícím poskytnout srozumitelně základní fakta o 

společné měně (Tab. 5). Zároveň jsme publikovali vystřižená videa z veřejného prostoru, 

ve kterých se mluvilo o euru, nejčastějším zdrojem byla Česká televize (Tab. 6). 

  

Všechna videa umisťujeme na náš Youtube kanál, který jsme založili 19. 9. 2019. Toho 

času obsahuje 56 videí s celkovým počtem zhlédnutí 4768. Počet odběratelů je 45. Na 

Youtube kanálu nevyužíváme reklamu, veškerý dosah je organický. Většinu videí pak 

sdílíme na sociálních sítích, část na webových stránkách. 

 

Tab. 5: Vlastní videa na Youtube Euro v Česku 

Název Datum Zhlédnutí 

Euro v Česku: Interview. 9. díl: Vladimír Bilčík 19. 12. 2020 11 

Mělo by euro stejný přínos pro Česko jako pro Slovensko? 8. 11. 2020 56 

Používají české firmy euro? 7. 11. 2020 13 

Ztratíme s eurem identitu? 6. 11. 2020 14 

Posílí koronavirus korunu nebo euro? 5. 11. 2020 29 

Je koruna stabilní měna? 3. 11. 2020 32 

Euro v Česku? 3. beseda: Kostelec nad Černými lesy 20. 10. 2020 61 

Euro v Česku: Interview. 8. díl: Mikuláš Peksa 11. 10. 2020 49 

Euro v Česku: Interview. 7. díl: Tomáš Prouza 4. 10. 2020 41 

Euro v Česku: Interview. 6. díl: Václav Hampl 28. 9. 2020 54 

Euro v Česku: Interview. 5. díl: Pavel Telička 26. 9. 2020 42 

Euro v Česku: Reportáž z besedy v Nové Vsi 24. 9. 2020 42 

Euro v Česku? 2. beseda: Dobříš 20. 9. 2020 72 

Pozvánka na besedu o euru v Kostelci nad Černými lesy 15. 9. 2020 182 

Euro v Česku? 1. beseda 14. 9. 2020 103 

Euro v Česku: Interview. 4. díl: Elena Kohútiková 13. 9. 2020 51 

Euro v Česku: Interview. 3. díl: Igor Barát 7. 9. 2020 57 

https://www.youtube.com/channel/UCIsM2xzoGCRFMd6H2rcgs3Q
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Pozvánka na besedu o euru na zámku Dobříš 3. 9. 2020 68 

Euro v Česku: Interview. 2. díl: Markéta Pekarová Adamová 30. 8. 2020 143 

Pozvánka na besedu o euru do Nové Vsi u Nelahozevsi 24. 8. 2020 41 

Cesta na Slovensko 19. 8. 2020 33 

Euro v Česku: Interview. 1. díl: Radek Špicar 14. 8 .2020 364 

Měli bychom se obávat přijetí eura kvůli zdražení? Odpověď vás 
možná překvapí. 

26. 1. 2020 76 

Mohlo by přijetí eura v Česku způsobit zdražování? 20. 1. 2020 44 

Historie eura 24. 10. 2019 55 

Euro je i naše 15. 10. 2019 84 

Co kromě jiného můžeme s eurem získat 6. 10. 2029 72 

Kdo euro má a kdo nemá 19. 9. 2019 178 

 

Tab. 6: Převzatá sestříhaná videa na Youtube Euro v Česku 

Název Datum Zhlédnutí 

Eurozóna se změnila. Je to argument pro oddalování přijetí eura? 15. 11. 2020 22 

Měnová politika prosperitu nezajistí 10. 11. 2020 29 

Kolísající kurz koruny 27. 10. 2020 31 

Debata TOP 09: Je pro nás výhodnější platit eurem? 24. 8. 2020 42 

Státy bez eura nemají vliv na hospodářskou politiku a rozpočet EU 11. 8. 2020 16 

Euro Slovensku v krizi pomůže 3. 8. 2020 18 

Hypotéky v eurech jsou levnější 3. 8. 2020 12 

Nemáme euro, proto je draho 3. 8. 2020 136 

Guvernéři ČNB dávají od eura ruce pryč 16. 6. 2020 50 

Co říkají na přijetí eura v Česku bankéři 6. 6. 2020 89 

Koruna zdražuje. Bylo by lepší mít v krizi euro? 24. 5. 2020 235 

Andrej Babiš myslí na euro v Česku 19. 5. 2020 93 

Euro nebo koruna? 16. 5. 2020 227 
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Kvůli kurzu koruny elektřina zlevňuje všude, jen ne u nás 5. 5. 2020 12 

Alexandr Vondra při otázce týkající se eura blekotal 30. 4. 2020 40 

Čeká nás astronomické zadlužení, které kvůli absenci eura zaplatíme 
z vlastního 

20. 4. 2020 48 

Oslabení koruny a kupní síly občanů guvernéra ČNB netrápí 30. 3. 2020 32 

Převažují výhody nebo nevýhody zachování koruny? 23. 3. 2020 22 

Aby mohl fungovat vnitřní trh EU, potřebuje společnou měnu euro 28. 1. 2020 29 

Společná měna = silnější spotřebitel 27. 1. 2020 21 

Kurzová nejistota koruny dělá těžkou hlavu podnikatelům 21. 1. 2020 13 

Duel: Má Česko přijmout euro? 20. 1. 2020 653 

Mělo by Česko přijmout euro? Pohled podnikatelů. 23. 12. 2019 80 

Svaz průmyslu a obchodu je pro euro v Česku 23. 12. 2019 82 

Analýza stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 2019 22. 12. 2019 15 

Alena Schillerová o přijetí eura 19. 12. 2019 155 

Andrej Babiš se bojí půjčit si euro 2. 12. 2019 310 

Prezident České republiky Miloš Zeman podporuje euro v Česku 2. 12. 2019 189 
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Publikované dokumenty 

Mimo audiovizuální materiály jsme zpracovali několik analytických a informačních 

dokumentů (Tab. 7). Při zpracování analýz jsme používali ověřené zdroje a komunikovali 

se všemi politickými subjekty. Postup při zpracování analýz je uveden v jednotlivých 

dokumentech. Vydané dokumenty jsme promovali skrze sociální sítě a jsou ke stažení 

na našich webových stránkách. 

 

Tab. 7: Publikované výstupy Euro v Česku 

Název Anotace Datum 

Postoj sněmovních 
politických subjektů k 
přijetí eura 

Hodnotící zpráva, která je analýzou a reflexí 
současného stavu, rozebírá postoj jednotlivých 
politických stran a hnutí zvolených do Poslanecké 
sněmovny a nabízí jim východiska a doporučení, na co 
se v otázce eura do budoucna zaměřit. 

Listopad 
2020 

Situační analýza v otázce 
přijetí eura v České 
republice 

Analytický dokument, který popisuje vztah české 
politiky a české společnosti vůči euru ke konci září 
2019. Nabízí pro eurový pohled a východiska. 

Září 
2020 

Ukotvení spolku Euro v 
Česku 

Dokument popisující cíle, organizační strukturu, 
dosavadní úspěchy a vize občanské iniciativy Euro v 
Česku. 

Březen 
2020 

Euro a Česká republika 

Kompilát z dostupného obsahu webu Ministerstva 
financí ČR (www.zavedenieura.cz) s aktualizovanými 
statistickými daty, který je shrnutím všech zásadních 
informací o euru ve vztahu k Česku. V dokumentu se 
dočtete o výhodách, rizicích, povinostech a plánu 
zavedení eura. 

Červen 
2019 

Historie a současnost eura 

Kompilát z dostupného obsahu webu Ministerstva 
financí ČR (www.zavedenieura.cz) s aktualizovanými 
statistickými daty, který popisuje historii a současnost 
eura a eurozóny. 

Červen 
2019 

 

  

https://www.eurovcesku.eu/dokumenty
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Publikované články 

Spolu s analytickými a informačními dokumenty jsme také psali články a tiskové zprávy 

o aktuálním dění okolo eura v tuzemsku i v eurozóně, které jsme sdíleli na našich 

webových stránkách. Celkem jsme publikovali 30 článků, které mají 1999 přečtení (Tab. 

8). 

 

Abychom zvýšili dosah i mimo naší sociální bublinu, založil si náš předseda Michael 

Pascal Večeř osobní blog na iDnes, kde publikoval 4 rozsáhlé články, které měly celkem 

49010 přečtení (Tab. 9). Po posledním zveřejněném článku však iDnes zaujalo 

stanovisko, že článek porušuje jejich etický kodex a stáhli jej z hlavní strany Blogu iDNES 

pouze na soukromý blog. 

 

Během naší činnosti jsme všechny naše tiskové zprávy zároveň rozesílali na mailing list 

redakcí českých televizí a zpravodajských serverů, který jsme si sestavili s dostupných 

kontaktních emailů zveřejněných na jejich webových stránkách. Zatím nedisponujeme 

vlastním seznamem přímých kontaktů, a proto se články o naší aktivitě zatím do 

veřejných médií příliš nedostaly. Ve sledovaném období je zmínka o občanské iniciativě 

jen ve 4 článcích (Tab. 10). V následujícím období máme v plánu více rozvíjet kontakty v 

této oblasti.  

 

Tab. 8: Články zveřejněné v aktualitách na webu Euro v Česku 

Název Datum Přečteno 

Máme už půlku Česka 30. 12. 2020 80 

Koalice Pirátů a Starostů zřejmě podpoří euro v Česku 23. 12. 2020 114 

Přijetí eura v Česku nic nebrání 7. 12. 2020 31 

ECB zintenzivňuje práci na digitálním euru 20. 11. 2020 38 

Češi, kteří chtějí euro, mají smůlu. Politici je nepodpoří. 16. 11. 2020 76 

Národní debatu zastavil koronavirus 15. 10. 2020 20 

O euru s Jiřím Rusnokem 9. 10. 2020 74 

Nová národní debata o euru pokračovala v Dobříši 20. 9. 2020 102 

Nová národní debata o přijetí eura začala 17. 9. 2020 76 

Bankéři v eurozóně si letos utáhnou opasky 30. 7. 2020 16 

ECB vyzývá Chorvaty a Bulhary, aby před přijetím eura ještě zabrali 13. 7. 2020 33 

Euroskupinu povede "prudérní" Paschal z Irska 10. 7. 2020 35 

https://www.eurovcesku.eu/aktuality
https://vecer.blog.idnes.cz/
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Dluh EU v souvislosti s COVID 19 bude určitě splacen 7. 7. 2020 10 

Extrémně levné peníze dorazily na Slovensko 3. 7. 2020 58 

Prvních 16 evropských bank se zapojilo do iniciativy celoevropské 
platební brány 

2. 7. 2020 25 

ECB nabídne zásobu eur i centrálním bankám mimo eurozónu 2. 7. 2020 13 

Německá vláda navzdory Ústavnímu soudu podpořila stimulační 
program ECB 

1. 7. 2020 22 

Lagardeová: Eurozóna má zřejmě to nejhorší z krize za sebou 29. 6. 2020 11 

Eurozóna se zotavuje z krize 29. 6. 2020 42 

Španělsko, Irsko a Lucembursko se utkají o vedení Euroskupiny 29. 6. 2020 4 

Objem bankovních úvěrů v eurozóně roste, krizi navzdory 29. 6. 2020 8 

Euro v Česku se zapojilo do debaty TOP 09 26. 6. 2020 8 

Prognóza ČNB: euro za 32 Kč, na dovolenou v zahraničí zapomeňte 14. 5. 2020 30 

Čeká nás astronomické zadlužení, které kvůli absenci eura zaplatíme 
z vlastního 

20. 4. 2020 58 

Euro v Česku pomáhá vzdělávat veřejnost 4. 12. 2019 17 

Začíná národní debata o přijetí eura v České republice 22. 11. 2019 468 

Výzva #EURO TĚ POTŘEBUJE! 11. 11. 2019 19 

První regionální buňka Eura v Česku vzniká v Brně 30. 10. 2019 190 

Euro v hotovosti v Praze? Zapomeňte! 16. 10. 2019 189 

Euro mohlo vypadat úplně jinak 11. 9. 2019 132 
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Tab. 9: Články zveřejněné předsedou Euro v Česku na iDnes blogu 

Název Datum Přečteno 

Přijetí eura v Česku nic nebrání 7. 12. 2020 779 

Češi, kteří chtějí euro, mají smůlu. Politici je nepodpoří. Ale proč? 16. 11. 2020 1203 

Prognóza ČNB: euro za 32 Kč, na dovolenou v zahraničí zapomeňte 14. 5. 2020 44710 

Čeká nás astronomické zadlužení, které kvůli absenci eura zaplatíme 
z vlastního 

27. 4. 2020 2318 

 

Tab. 10: Články zveřejněné o Euro v Česku v médiích 

Název Datum Médium 

Česká republika a euro (13/2020) 12. 12. 2020 TOPAZ 

Obyvatelé Velkého Beranova nemají zájem diskutovat o euru 14. 12. 2019 Jihlavské listy 

Prognóza ČNB: euro za 32 Kč, na dovolenou v zahraničí 
zapomeňte 

14. 5. 2019 E15 

V Česku opět ožívá debata o přijetí eura, vláda ale novou 
měnu nepodporuje 

22. 11. 2019 Euraktiv 
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Sociální sítě 

Hlavní prostor pro naše působení nám poskytují sociální sítě, a proto jsme založili naše 

stránky na všech klíčových platformách (Tab. 11). Přispíváme zde příspěvky téměř na 

denní bázi a zajišťujeme maximální interakci nejen prostřednictvím hashtagů a přímého 

označování cílových subjektů, ale i sdílením a komentáři. 

 

Nejfrekventovanější a nejsledovanější je naše stránka na Facebooku. Tu jsme založili 16. 

8. 2019 a za tu dobu získali 2389 sledujících převážně organickým dosahem. Celkový 

dosah je podle přehledů na naši facebookové stránce v řádu několika desítek tisíc 

uživatelů. Poslední měsíc bylo osloveno 22 000 lidí, projeven zájem u 4000 z nich a 307 

“To se mi líbí” u stránky. V závěru roku 2020 jsme přistoupili ke změně strategie a začali 

využívat reklamy na Facebooku, abychom dosah více rozšiřovali. Tato položka bude 

jedním z hlavních výdajů v roce 2021. Na Facebooku produkujeme příspěvky takřka 

denně. Nejčastěji se jedná o vlastní infografiku, která je výsledkem a zjednodušenou 

interpretací naší analytické práce. Dále sdílíme vlastní statusy, fotografie a videa. Také 

sdílíme relevantní obsah a články. V poslední době jsme zaznamenali, že občas od 

některých subjektů dochází k vykrádání obsahu našich infografik, který následně 

vydávají za vlastní díla na místo toho, aby sdílely přímo naší infografiku. V těchto 

případech jsme se vždy ozvali. 

 

Druhou klíčovou platformou je pro nás Twitter. Zde se snažíme oslovovat vyšší 

odborností především politiky, odborníky a média. Stránka jsme zde založili dne 3. 8. 

2019 a od té doby sdíleli 818 příspěvků a získali 696 sledujících. K interakci se podařilo 

vybudit i známé osobnosti, např. Josefa Středulu /ČMKOS/, Jiřího Dolejše /KSČM/, Jana 

Skopečka /ODS/ nebo Mikuláše Ferjenčíka /Piráti/. Další významné osobnosti pak 

retweetly naše tweety. To vše pouze skrze organický dosah, reklamy na Twitteru 

neplatíme. 

 

Platformou, na kterou ukládáme veškerý náš audiovizuální obsah je Youtube. Náš 

Youtube kanál jsme založili 19. 9. 2019. Toho času je na něm umístěno 56 videí, která 

mají 4768 zhlédnutí. Přesto je počet odběratelů zatím pouze 45. Samotný Youtube kanál 

totiž nepropagujeme a veškerý dosah je organický. 

 

Další sociální sítí, na které jsme založili profil je Instagram. Ten funguje od 19. 12. 2019. 

Ve sledovaném období jsme publikovali 91 příspěvků a získali 214 sledujících. Přes 

Instagram vytváříme také tzv. příběhy, který se propisují i na náš Facebook. Veškerý 

dosah je pouze organický a samotnému Instagramu jsme zatím nevěnovali zásadní péči. 

 

Zatím poslední z tradičních sociálních sítí, kde jsme si založili profil je Linkedin. Máme jej 

od 21. 9. 2020 a zatím se podařilo zaujmout 52 sledujících, aniž bychom tímto směrem 

vyvíjeli aktivitu. Ve sledovaném období jsme umístili 17 příspěvků.  

https://www.facebook.com/eurovcesku
https://twitter.com/eurovCesku
https://www.youtube.com/channel/UCIsM2xzoGCRFMd6H2rcgs3Q
https://www.instagram.com/eurovcesku/
https://www.linkedin.com/company/eurovcesku
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Od 12. 9. 2020 máme také kanál na platformě Anchor, kam nahráváme podcasty našich 

rozhovorů a besed. Toho času máme 11 podcastů a evidujeme 139 přehrání. Anchor 

umožňuje přehrávat podcasty také na platformách: Breaker, Google Podcasts, Overcast, 

Pocket Casts, RadioPublic, Spotify. Dosah pouze organický. 

 

Tab. 11: Euro v Česku na sociálních sítích 

Síť Založeno Příspěvků Sledujících 

Facebook  16. 8. 2019 520 2389 

Twitter  3. 8. 2019 818 696 

Youtube  19. 9. 2019 57 45 

Instagram 19. 12. 2019 91 214 

Linkedin 21. 9. 2020 17 52 

Anchor 12. 9. 2020 11 139 

 

  

https://anchor.fm/eurovcesku
https://www.facebook.com/eurovcesku
https://twitter.com/eurovCesku
https://www.youtube.com/channel/UCIsM2xzoGCRFMd6H2rcgs3Q
https://www.instagram.com/eurovcesku/
https://www.linkedin.com/company/eurovcesku
https://anchor.fm/eurovcesku
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Financování 

Transparentní účet 

Od 24. 10. 2019 máme zřízený transparentní účet 80202488/2010. Vzhledem k tomu, že 

příjmy na tomto účtu tvořily dlouhou dobu nulu a následně jen zlomek výdajů, 

transparentní účet jsme pro financování činnosti ve sledovaném období vůbec 

nepoužili. To se od 1. 1. 20201 mění a veškeré finanční toky budou tam, kde to bude 

možné, probíhat skrze něj.  

 

Výdaje  

Pro zajištění chodu Eura v Česku byl zřízen transparentní účet, který veřejně využíváme 

k přijetí darů a pokrytí výše uvedených výdajů. Na činnosti, které popisuje tato výroční 

zpráva, jsme v roce 2020 vydali 18 561 Kč (Tab. 12). Pro informaci uvádíme, že tato 

částka vstupuje do celkových výdajů 51 659 Kč, které hradil na vlastní soukromé 

náklady předseda Eura v Česku Michael Pascal Večeř. Do budoucna již příjmy a výdaje 

budou vydávány na jméno a účet Eura v Česku.  

 

Výdaje pokrývají veškerý dosavadní chod spolku, tj. zajištění webové prezentace Eura v 

Česku, nákup audiovizuální techniky, doprava v rámci natáčení debat a interview, 

občerstvení, atp. 

 

Žádný z našich členů za svou činnost nedostal finanční odměnu, naše výdaje tak 

neobsahují personální náklady. Všichni jsme pracovali zadarmo. 

 

Tab. 12: Výdaje Eura v Česku ve sledovaném období 

Výdaj Datum Suma 

FB reklama 4. 2. 2020 392 

Oběd se starostou Nové Vsi 6. 2. 2020 315 

Jízdenka na debatu euro v Brně 24. 2. 2020 119 

Emailové schránky @eurovcesku.eu 2. 3. 2020 711 

eurovcesku.eu doména 18. 3. 2020 326 

Hosting domény eurovcesku.eu 6. 4. 2020 3297 

euro v Česku doména 18. 6. 2020 274 

Bezdrátové mikrofony pro rozhovory 26. 6. 2020 7138 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=80202488
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SD karty 29. 6. 2020 620 

Natáčecí technika 5. 7. 2020 1312 

Rollup 31. 8. 2020 1202 

Zásobníky na výstavu peněz na besedách 2. 9. 2020 825 

FB reklama 4. 12. 2020 750 

Cestovné Výkonná rada 1. jednání 5. 12. 2020 240 

FB reklama 8. 12. 2020 750 

FB reklama 8. 12. 2020 605 

Celkem 18 876 
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Příjmy 

Na straně příjmů dlouhodobě počítáme s financováním ze strany dárců. Odmítli jsme 

veřejné nebo zahraniční prostředky a cílíme na český kapitál - tedy dary občanů a firem. 

Důvodem je, abychom tak získali vyšší kredibilitu a iniciativu za přijetí eura si Češi platili 

sami. 

 

Celkové příjmy z externích zdrojů ve sledovaném období byly 37 148 Kč. S ohledem na 

nové stanovy, které vstoupí v účinnost od 1. 1. 2021 půjdou veškeré peníze tam, kde to 

bude možné, skrze transparentní účet. Proto předseda sanoval v závěru roku příjmovou 

část finančním darem Euru v Česku 15 000 Kč (Tab. 13).  

 

Hlavním cílem ve vztahu k financování činnosti Eura v Česku v příštím roce 2021 bude 

zajištění externích zdrojů od široké veřejnosti a firem. Pro tento účel bude kromě 

transparentního účtu sloužit také připravovaná kampaň na webu www.darujme.cz. 

Dárce z řad firem budeme oslovovat i osobně. Zároveň spustíme vlastní prodej 

propagačních předmětů jako např.: trička, roušky, atp. 

 

Tab. 13: Příjmy Eura v Česku ve sledovaném období 

Příjmy Datum Suma 

Michael Pascal Večeř: Příspěvek na činnost 19. 1. 2020 100 

Michael Pascal Večeř: Příspěvek na činnost 1. 2. 2020 20000 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 5. 2020 256 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 6. 2020 256 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 7. 2020 256 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 8. 2020 256 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 9. 2020 256 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 10. 2020 256 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 11. 2020 256 

Michael Pascal Večeř: Příspěvek na činnost 9. 12. 2020 15000 

Mikuláš Peksa: pravidelná podpora proevropských organizací 28. 12. 2020 256 

Celkem 37 148 
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Shrnutí 

Za 16 měsíců naší činnosti se podařilo dosáhnout velkých úspěchů. Založili jsme 
občanskou iniciativu s rostoucí základnou, zajistili jsme jí po technické i organizační 
stránce a navázali spolupráci s významnými osobnostmi české politické i ekonomické 
sféry. Podařilo se nám zahájit restart národní debaty o přijetí eura prostřednictvím 
uspořádání prvních besed o euru s občany přímo v jejich obcích napříč Českem. Další 
budou následovat po odeznění COVID19. Natočili jsme zajímavé rozhovory s českými i 
slovenskými odborníky, které jsme publikovali na našem webu, všech našich sociálních 
sítích: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin a kanálech Youtube a Anchor. Vydali jsme 
několik analytických dokumentů a publikovali řadu článků. Máme desítky 
spolupracovníků, tisíce sledujících a dosah v řádu desítek tisíců. Stali jsme se tak 
největší čistě pro eurovou iniciativou v Česku.  
 
Díky naší intenzivní práci jsme se rychle etablovali ve veřejném prostoru a stali se 
důvěryhodnými a kredibilními partnery. Máme schůzky s politiky, byznysmeny i 
ekonomy a jsme zváni do debat či ke spolupráci. Podařilo se zahájit komunikaci s 
většinou politických subjektů a u některých z nich téma euro posunout. Dokonce se už 
také objevila první koalice, která ve sněmovních volbách 2021 otevřeně podpoří přijetí 
eura. Jsme v kontaktu se zástupci veřejné správy. Máme spolupracovníky i v zahraničí a 
daří se sdílet zkušenosti s eurem z jejich zemí. Veřejné mínění pro euro v Česku roste a 
je nejvyšší za posledních pět let.  
 
Do roku 2021 vstupujeme s novým projektem “Připravíme Česko na přijetí eura”. Pro 
jeho implementaci jsme připravili reorganizaci naší struktury, která nás významně 
posílí. Od nového roku vstoupí v platnost nové stanovy, které zakládají nové kolektivní 
orgány a další organizační jednotky. V souvislosti s tím zahájíme aktivní nábor nových 
členů. Zároveň vytvoříme dvě ideové platformy: Za prvé Českou euroskupinu, jako 
diskusní platformu pro dialog mezi příznivci a odpůrci eura a zároveň mezi zástupci 
všech sněmovních politických subjektů, zástupců byznysu a občanské společnosti s 
cílem definovat za jakých podmínek a kdy by bylo pro Česko vhodné přijmout euro. Za 
druhé Think tank složený z příznivců přijetí eura z řad politiků, zástupců 
podnikatelského sektoru a ekonomů, který bude vytvářet oponenturu vůči výstupům 
ministerstva financí a České národní banky a formulovat konkrétní doporučení vládě. 
Současně budeme pokračovat v besedách s občany, kterých je nyní připraveno 12, a 
další budou přibývat. Budeme i nadále natáčet rozhovory s odborníky a politiky, mezi 
kterými bude např. Chorvatská velvyslankyně v Česku nebo slovenský ministr financí. 
 
Máme i další nápady a projekty. Naším cílem je stát se zastřešující pro eurovou 
organizací, která poskytne podporu a platformu politickým subjektům, 
podnikatelskému sektoru a občanským organizacím pro dialog a konstruktivní práci. 
Zatím se nám však nepodařilo sehnat dostatečné finanční prostředky na pokrytí veškeré 
plánované činnosti. Tato skutečnost významným způsobem zpomaluje postup a rozvoj 
celé iniciativy a ohrožuje její samotnou existenci. Absenci prostředků kompenzoval 
předseda naší iniciativy Michael Pascal Večeř vlastními penězi, tato situace je však 

https://www.eurovcesku.eu/narodnidebata
https://www.eurovcesku.eu/interview
https://www.eurovcesku.eu/
https://www.facebook.com/eurovcesku
https://twitter.com/eurovCesku
https://www.instagram.com/eurovcesku/
https://www.linkedin.com/company/eurovcesku
https://www.youtube.com/channel/UCIsM2xzoGCRFMd6H2rcgs3Q
https://anchor.fm/eurovcesku
https://www.eurovcesku.eu/dokumenty
https://www.eurovcesku.eu/aktuality
https://www.eurovcesku.eu/post/%C4%8De%C5%A1i-kte%C5%99%C3%AD-cht%C4%9Bj%C3%AD-euro-maj%C3%AD-sm%C5%AFlu-politici-je-nepodpo%C5%99%C3%AD
https://www.eurovcesku.eu/post/koalice-pir%C3%A1t%C5%AF-a-starost%C5%AF-z%C5%99ejm%C4%9B-podpo%C5%99%C3%AD-euro-v-%C4%8Desku


 
 
 
 

  23  
 

neudržitelná. Proto se v roce 2021 zaměříme i na hledání sponzorů a dárců, kteří mají 
zájem, aby Česko přijalo euro co nejdříve. 
 
Veškerá naše činnost je transparentní a všechny uvedené informace jsou dostupné na 
našem  webu eurovcesku.eu. 
  

https://www.eurovcesku.eu/


 
 
 
 

  24  
 

Přílohy 

Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2020 
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Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2020 

 

 


