
ARGUMENTY PRO EURO:
✔	 Na nastartování procesu přijetí eura je česká ekonomika velmi dobře připravená.
✔	 Svaz průmyslu a dopravy vnímá euro jako jednu z priorit, na které se má česká 

vláda zaměřit.
✔	 Přijetí eura usnadní podnikání a zvýší důvěru v ekonomiku a tím i investice.
✔	 S eurem se můžeme přibližovat úrovni vyspělých zemí rychleji, ne pomaleji.
✔	 Ekonomika eurozóny prožívá již pět let oživení a nyní roste rychleji, než hospodářství 

Spojených států.
✔	 Euro je po dolaru druhou nejdůležitější světovou měnou.
✔	 Přijetí eura pozitivně pocítí nejen podnikatelé, ale i běžní občané: 
✔	 Snadnější porovnání pro občany a přístup do obchodů pro firmy zlepší nabídku  

a posílí konkurenci, 
✔	 Zlevní a usnadní se cestování do ciziny.
✔	 Přechod na euro je pro naši zemi výhodný, jelikož vytvoří předpoklady pro lepší 

prosperitu naší ekonomiky a pro postupný nárůst naší životní úrovně.
✔	 Přijetí eura přinese snížení transakčních nákladů, které pro nás bude znamenat 

mimo jiné levnější cestování v rámci eurozóny.
✔	 Podnikatelům odpadnou náklady spojené s měnovou konverzí.
✔	 Zavedení společné měny odstraní nejistotu spojenou s nestabilitou směnných 

kurzů, která brání v přeshraničním obchodu především malým firmám.
✔	 Přijetí eura zvýší důvěru v investice a podpoří tak obchod v rámci eurozóny. 
✔	 Investice přinesou výhody i občanům, a to ve formě nových pracovních míst.
✔	 Přijetím eura získáme i politickou pojistku proti tomu, abychom v rámci EU skončili 

na vedlejší koleji.
✔	 Z globálního hlediska se staneme součástí velmi úspěšného projektu.

MÝTY O EURU:
Přijetí eura vede k růstu inflace. (Statistiky nepotvrdily.)

Hrozní nám „Řecko“! (V reakci na krizi byly zavedeny nové mechanismy – Bankovní 
unie či stabilizační fondy – snižující riziko destabilizace ekonomiky, finanční krize. 
Ale „účty za své chyby“ zaplatí země samy.)

Měnová politika rozhoduje o prosperitě států. (Nerozhoduje.)

CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘIJETÍ EURA?
✔	 Česká republika by absolvovala přechod (vstup do mechanismu směnných 

kurzů ERM II) a to po dobu minimálně dvou let. (Zkušenosti států s již 
zavedenou společnou měnou ale hovoří o třech letech)

✔	 Během tohoto období je třeba zajistit přípravu finančního sektoru na zásobení 
občanů i podniků novou měnou a stažení měny původní.

✔	 Musí se připravit a provést konverze informačních systémů.

✔	 Pokud zahájíme proces přijetí eura ještě tento rok,  
bude Česká republika reálně připravena zavést euro v roce 2020.
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Zdeněk Tůma, ex-guvernér České národní banky, partner v KPMG: 
„České koruně bude zanedlouho 100 let, emoce ve vztahu k vlastní měně proto nejsou 
překvapivé. rozhodování o přijetí eura by přesto mělo být postaveno na racionálních 
argumentech. Volba mezi plovoucím a fixním kurzem/eurem nevede ani k vyššímu, ani 
k nižšímu růstu. Ani nezbohatneme, ani nezchudneme. Bohatí jsme pouze tím, co jsme 
schopni vyrobit a prodat, nikoli tím, v jaké měně to počítáme.“

Ivan Mikloš, bývalý ministr financí Slovenské Republiky a současný 
ekonomický poradce ministra financí Ukrajiny: 
„Prijatie eura na Slovensku bolo dôlezité v súvislosti s reformami Dzurindových vlád, 
najmä tej druhe v rokoch 2002 - 2006. Na jednej strane práve tieto zásadné reformy 
umožnili Slovensku splniť potrebná kritériá a do eurozóny vstúpiť, na strane druhej 
potom členstvo v eurozóne slúžilo ako poistka pred zrušením reforiem počas vlády 
Roberta Fica v rokoch 2006 - 2010.“

Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér Slovenské Republiky, prezident centra 
Wilfrieda Martense pro evropská studia: 
„Spoločnú európsku menu EURO vnímam ako jeden z hlavných pilierov projektu 
zjednotenej Európy. Zavedenie EURO na Slovensku  v roku 2009, teda vstup do eurozóny 
stále pokladám za veľmi pozitívny a významný krok, ktorý bol istým zavŕšením nášho 
integračného procesu. EURO bezpochyby prinieslo Slovensku väčší ekonomický rast  
a stabilitu, ale aj zvýšilo atraktivitu krajiny pre zahraničných investorov. 
Verím, že Česká republika skôr alebo neskôr príjme spoločnú európsku menu, pretože 

jej to prinesie nižšiu infláciu, väčšiu stabilitu a bude môcť v širšej miere využívať výhody jednotného trhu 
EU. Predovšetkým pre menšie štáty s prevažne exportnou ekonomikou je to veľmi dôležité.  Nehovoriac o 
výhodách pre občanov, ktorí nebudú vystavení kurzovým výkyvom a nebudú platiť poplatky za výmenu 
národnej meny. Napríklad cestovanie, štúdium, alebo práca v zahraničí sa tak stane oveľa komfortnejšia.“

Miroslav Kalousek, bývalý ministr financí, předseda TOP 09: 
„Přijetí eura není ničím jiným, než volbou více či méně vhodného uspořádání ekonomiky 
a odpověď na jeho vhodnost se liší země od země. V České republice měnový, politický 
i ekonomický pohled jasně podporují přijetí eura. Hlavní důvod, proč se tento pohled 
tak pomalu prosazuje, je zkreslený a skutečnosti neodpovídající pohled našich obyvatel, 
který je postojem řady našich politiků, od kterých tento pohled přejímají a nutno říct, 
že všichni při tom ignorují fakta. Přechod na euro sám o sobě není ničím jiným než 
přepočtem cen, úspor, dluhů či mezd určitým zafixovaným kurzem, který odpovídá 

tržnímu, to samozřejmě nevytvoří žádné bohatství, v tu chvíli se to jenom přepočte,  v tu chvíli nikdo 
nezbohatne ani nezchudne.“

Tomi Huhtanen, výkonný ředitel centra Wilfrieda Martense pro evropská studia: 
„Před deseti lety, když byla hospodářská krize, předvídalo mnoho expertů pád eura, to se 
však nestalo. Pokud byste se dnes zeptali lidí, co se stane s eurem, kdyby přišla obdobná 
krize, tak vám s největší pravděpodobností řeknou, že přežije. Evropa se posune dopředu 
a každá země si musí vyjasnit, jestli se posune dopředu s eurozónou či jestli bude hledat 
jiný způsob.“

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR: 
„Na euro musíme pohlížet i z jiného než ekonomického pohledu, jakkoli chápu, že musíme 
pohlížet na plusy a minusy toho ekonomického charakteru, a dokonce možná na tom 
prvním místě. A je třeba vnímat euro i z toho sociologického charakteru, doslova a do 
písmene z psychologického úhlu pohledu. To sehrává velkou roli při byznysu zejména tom 
menším a středním. 
Se společnou měnou nebudeme ani chudší ani bohatší, ale v delším časovém horizontu 

budeme méně zranitelnější. Přímá vazba na nejvýkonnější západoevropské ekonomiky nám dává větší 
míru stability, než sólová hra. Nepřijetím eura se posouváme zpátky do 20. století.“

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu: 
„Přijetí eura brání pouze odvaha rozhodnout. Nejde o fatální rozhodnutí. Jistě, že naše 
země může zůstat bez eura, růst pomalu, přicházet o investice a nedočkat se vyšších 
mezd. Euro je prostě jen lepší možností. O hodně lepší.“


