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1 Východiska zavedení eura v České republice 

1.1 Cíl materiálu 

Hlavním cílem materiálu Institucionální zajištění zavedení eura v ČR je vymezit základní 
institucionální rámec zavedení eura v České republice a umožnit tak komplexní 
zpracování Národního plánu zavedení eura a následně koordinované provedení všech kroků 
nezbytných k úspěšnému vstupu ČR do eurozóny a všeobecnému přijetí eura jakožto zákonné 
české měny. 

Tento materiál tedy neřeší makroekonomické aspekty zavedení eura, jak jsou obecně 
vymezeny Strategií přistoupení České republiky k eurozóně a dále sledovány primárně 
v Konvergenčním programu České republiky a v materiálu Vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 
Nezbytným předpokladem úspěšné akceptace eura v ČR je však úzká koordinace kroků ve 
fiskální a měnové oblasti s kroky v oblasti legislativní, technicko-organizační a 
institucionální. Proto tento materiál definuje rámec potřebných kroků k zavedení eura v přímé 
návaznosti na realizaci Konvergenčního programu, resp.na vývoj ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou, a to primárně ve spolupráci institucí zodpovědných za fiskální a měnovou 
politiku České republiky – Ministerstva financí a České národní banky. Vzhledem 
k významným dopadům zavedení eura na celou českou ekonomiku a společnost, vymezuje 
tento materiál rámec spolupráce také mnoha dalších relevantních institucí a také rámec 
komunikace s veřejností. Tento procesní rámec je klíčový z toho důvodu, aby umožnil 
zpracování Národního plánu zavedení eura, který již bude jednotlivé kroky definovat 
komplexně a podrobně. 

Účelem materiálu je též, aby v zájmu právní jistoty byl dán prostor pro přípravu na přijetí eura 
nejen státní správě, ale také podnikatelské sféře a občanům. 

1.2 Důvody předložení materiálu 

Obecná východiska zavedení eura v České republice jsou stanovena zejména Strategií 
přistoupení ČR k eurozóně, kterou se Česká republika přihlásila k závazku přijmout euro za 
svou měnu, jak vyplývá z primárního práva ES. Strategie vznikla ve spolupráci Ministerstva 
financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky a byla schválena usnesením 
vlády ČR č. 1026 ze dne 13. října 2003. Strategie stanovuje očekávaný vstup ČR do eurozóny 
– v závislosti na splnění konvergenčních kritérií včetně úspěšné konsolidace veřejných 
financí, dosažení dostatečného stupně reálné konvergence a přiměřeném postupu 
strukturálních reforem zajišťujících dostatečnou ekonomickou sladěnost se zeměmi EU – 
podmíněně na léta 2009 až 2010. 

Od okamžiku vstupu do EU se Česká republika automaticky účastní třetí fáze Hospodářské a 
měnové unie jako země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura. O zrušení výjimky rozhodne 
Rada1 až ve chvíli, kdy bude ČR plnit všechny závazky týkající se uskutečňování 

                                                 
1 V souladu s čl.122 odst.2 Smlouvy o založení ES o zrušení výjimky rozhoduje Rada po konzultaci s Evropským 

parlamentem a po projednání v Radě zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád (tj. Evropská rada) a 
to na návrh Komise kvalifikovanou většinou. 
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Hospodářské a měnové unie (zejména tzv. konvergenční kritéria – viz čl.121 odst.1 Smlouvy 
o založení ES) a až poté, co vláda ČR stanoví a oznámí datum přijetí eura. Směřování 
ekonomiky k plnění konvergenčních kritérií musí ČR dokumentovat v Konvergenčním 
programu,2 jenž je ke konci každého roku předkládán Komisi a Radě k hodnocení.3 
Ekonomická konvergence je současně sledována na vnitrostátní úrovni: na základě usnesení 
vlády č. 1026 ze dne 13.10.2003 bylo uloženo ministru financí ve spolupráci s ministrem 
průmyslu a obchodu a guvernérem ČNB každoročně do 31. prosince daného roku předkládat 
vládě Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 
sladěnosti ČR s eurozónou4. 

Výše zmíněné materiály se zabývají primárně makroekonomickým aspektem zavedení eura 
v České republice. Vstup do eurozóny ovšem znamená natolik komplexní proměnu 
ekonomického prostředí, že je potřeba v zájmu právní jistoty v předstihu připravit plán 
potřebných legislativních, technicko-organizačních a institucionálních opatření. Než bude 
možné zpracovat kompletní Národní plán pro zavedení eura podobný jako v dalších členských 
zemích zavádějících euro - tzv. masterplan - je potřeba vymezit institucionální rámec pro další 
postup. Hlavními aktéry koordinace zavedení eura jsou Ministerstvo financí a ČNB. Zavedení 
eura se však dotkne celé státní správy, podnikatelské sféry a občanů, proto je nezbytné 
v příslušné fázi procesu zapojit také další instituce a zajistit účinnou koordinaci aktivit všech 
relevantních subjektů státní správy i podnikatelské sféry a efektivní komunikaci s občany. 

Je zřejmé, že přijetí eura bude jedním ze zásadních momentů ve vývoji české ekonomiky a 
příprava tohoto kroku nesmí být podceněna. Ministerstvo financí proto po konzultaci s ČNB 
předkládá tento materiál, který vymezuje rámec institucionálního zabezpečení zavedení eura 
v České republice. Tento rámcový materiál obsahuje návrh základní institucionální struktury, 
jež umožní zpracovat Národní plán pro zavedení eura v ČR. Národní plán následně zajistí, 
aby se všechny relevantní subjekty seznámily s kroky, jež budou provedeny, a měly tak – 
stejně jako všichni občané České republiky – možnost se připravit na změny, jež zavedení 
eura v ČR přinese. 

Tento materiál reflektuje stav národní legislativy stejně jako legislativy ES k datu svého 
zpracování. Případné budoucí novelizace relevantních právních norem mohou mít vliv na 
některá zde uvedená ustanovení. 

                                                 
2 Konvergenční program zpracovává Ministerstvo financí na základě nařízení Rady (ES) č.1466/97, které ukládá 
členským státům EU stojícím mimo eurozónu povinnost předkládat konvergenční programy. 

3 Konvergenční program zpracovává Ministerstvo financí na základě nařízení Rady (ES) č.1466/97, které ukládá 
členským státům EU stojícím mimo eurozónu povinnost předkládat konvergenční programy. Konvergenční 
program je zpracovávány v rámci procedury mnohostranného dohledu podle článku 99 Smlouvy o ES a 
s ohledem na doporučení Integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost.Na základě očekávaného 
střednědobého hospodářského vývoje ČR a odpovídajících konjunkturálních a strukturálních vlastností české 
ekonomiky a jejich cílených změn představuje střednědobou fiskální politiku, její střednědobý cíl a popis 
přijímaných rozpočtových a jiných opatření hospodářské politiky a institucionálních změn nezbytných 
k dosažení daných cílů. Program se předkládá povinně ve stanovených intervalech, formátu a struktuře 
Evropské komisi a Radě; jeho obsah usnadňuje koordinaci politik a posouzení hospodářské politiky z hlediska 
souladu s Integrovanými směry pro růst a zaměstnanost EU. 

4 Tento materiál, který je společným materiálem MF, MPO a ČNB, hodnotí připravenost České republiky pro 
vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro, na základě úkolu 
z usnesení vlády č.1026/2003 předkládá vyhodnocení současného a očekávaného plnění maastrichtských 
konvergenčních kritérií a ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 
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1.3 Shrnutí dosavadního vývoje 

ČR se k závazku vstoupit do eurozóny přihlásila ještě před svým vstupem do Evropské unie a 
to dokumentem Strategie přistoupení České republiky k eurozóně5. K otázce institucionálního 
zabezpečení přijetí eura zpracovala ČNB materiál Přehled úkolů v oblasti působnosti ČNB a 
nástin dalších úkolů v souvislosti se zavedením eura v ČR.6 Tento dokument obsahuje návrh 
harmonogramu některých klíčových kroků v gesci ČNB, přičemž konstatuje, že zavedení 
jednotné měny se dotkne prakticky všech činností centrální banky a velká část úkolů bude 
spadat do její přímé gesce. Vyplývá z něj, že - s výjimkou Belgie - byl proces zavedení eura 
zastřešován ministerstvem financí, případně vládou; centrální banka byla jedním z hlavních 
partnerů s přímou odpovědností za úkoly, které spadají do její působnosti. 

Z formálního hlediska se procedura v rámci EU odehrává na úrovni Evropské rady, tzn. hlav 
států nebo vlád. Poté, co vláda dané země navrhne termín přijetí eura, Rada ve složení 
ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) s konečnou platností rozhodne o přijetí či nepřijetí 
země do eurozóny. ČNB doporučuje, aby gestorem za celý proces byla vláda ČR – konkrétně 
Ministerstvo financí – s tím, že ČNB bude (při koordinaci a konzultacích s dalšími resorty) 
zodpovědná za oblasti spadající do její působnosti (tj. zejména za zavedení hotovostního eura, 
bezhotovostní platební styk, začlenění ČNB do Eurosystému). Ministerstvo financí souhlasí 
s navrženou dělbou práce a předkládaným materiálem se přihlašuje ke gesci za institucionální 
zajištění zavedení eura v ČR s tím, že předpokládá spolupráci s ČNB zejména v oblastech, jež 
přímo spadají do její působnosti. 

                                                 
5 schválená usnesením vlády č.1026 ze dne 13. října 2003 
6 materiál byl zpracován ČNB ke dni 13. ledna 2005 
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2 Zavedení eura v ČR 

2.1 Legislativní rámec pro zavedení eura 

Měnová unie spadá do výlučné pravomoci Evropského společenství, které stanoví její právní 
rámec. V primární legislativě jsou jeho součástí články 105 – 124 Smlouvy o založení ES a 
Protokol o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Pro 
nové členy EU je významné ustanovení čl. 4 Aktu o podmínkách přistoupení k EU7, na jehož 
základě obdržely nové členské země dočasnou výjimku pro zavedení eura. 

V oblasti sekundární evropské legislativy v současné době upravují zavedení eura a jeho 
používání ve státech eurozóny především tři základní nařízení Rady ES přijatá v letech 
1997/1998 v souvislosti se zavedením eura,a následně novelizovaná při rozšíření eurozóny 
o Řecko: 

- Nařízení Rady č.1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních týkajících se 
zavedení eura, ve znění nařízení 2595/2000, upravuje některé soukromoprávní aspekty 
zavedení eura, zejména princip právní kontinuity smluv a dále stanoví pravidla pro použití 
přepočítacích koeficientů mezi eurem a národními měnami a pravidla pro zaokrouhlování. 
Nařízení je platné ve všech zemích EU. Současný stav textu už nevyžaduje novelizaci při 
příštím rozšiřování eurozóny; 

- Nařízení Rady č.974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura, ve znění nařízení 
2596/2000. To upravuje zavedení eura v zemích, které jako první vstoupily do eurozóny 
od 1.1.1999. Toto nařízení je z hlediska přechodu z národních měn na euro klíčové. 
Vzhledem k očekávanému rozšíření eurozóny se připravuje jeho novelizace ve dvou 
směrech: formální změnou má být přesun seznamu zemí, které zavedly euro, do přílohy. 
Tím se zjednoduší budoucí novelizace při zavádění eura v dalších členských zemích a 
nebude nutno zasahovat do vlastního textu nařízení. Po věcné stránce novela nařízení 
přihlíží k tomu, že euro již existuje, a doplňuje dva další scénáře, které umožňují vyhnout 
se dosud povinnému přechodnému období. V ČR je gestorem návrhu Evropské komise na 
změnu tohoto nařízení Ministerstvo financí a spolugestorem ČNB. Novelizace je aktuálně 
projednávána členskými státy EU a po projednání má být schválena Radou EU 
(podzim 2005). 

- Poměr mezi zanikajícími národními měnami a eurem je upraven v nařízení Rady (ES) 
č.2866/98 ze dne 31. prosince 1998 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami 
členských států přijímajících euro. Toto nařízení je třeba novelizovat, resp. doplnit, 
v případě každého rozšíření eurozóny. To však lze učinit až po rozhodnutí Rady o zrušení 
výjimky na zavedení eura v případě konkrétního státu. Zrušení výjimky se předpokládá 
cca 6 měsíců před vstupem ČR do eurozóny. 

Uvedená nařízení Rady týkající se zavedení eura v členských státech EU definují v mnoha 
ohledech pouze rámcové aspekty.tohoto procesu. Konkrétní technické a organizační vymezení 
je ponecháno do značné míry na národní legislativě. Z tohoto důvodu bude nezbytné v ČR 
přijmout právní úpravu, která blíže vymezí zavedení eura, včetně výměny hotovostí, postupu 
při přepočtu cen, opatření v oblasti ochrany spotřebitele, veřejných financí, účetnictví, 

                                                 
7 Akt o podmínkách k přistoupení k EU tvoří nedílnou součást Smlouvy o přistoupení k EU. 
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statistiky a dalších oblastí.Právní úprava bude připravena ve spolugesci Ministerstva financí a 
ČNB za spolupráce dalších relevantních resortů. Vedle toho bude v období těsně před 
vstupem do eurozóny nezbytné novelizovat některé další zákony v oblastech, na něž bude mít 
přijetí eura zásadní dopad. Lze předpokládat situace, kde přepočty z korun na euro nebudou 
praktické, a kde bude nutno stanovit nové částky, které nelze obdržet na základě 
zaokrouhlovacích pravidel (např. minimální kapitál, zákonem stanovené hraniční částky, 
pokuty). Ministerstvo financí bude v rámci svých kompetencí tyto legislativní aktivity 
koordinovat. 

Nutnou podmínkou, kterou je třeba splnit před zavedením eura je splnění konvergenční 
podmínky slučitelnosti národní legislativy s čl. 108 a 109 Smlouvy o založení ES a se 
Statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Toho by mělo být 
dosaženo příslušnou právní úpravou v rámci zákona o ČNB, která zabezpečí plnou integraci 
ČNB do Evropského systému centrálních bank a převod příslušných kompetencí na 
Evropskou centrální banku.  

2.2 Výběr scénáře 

Státy zavádějící euro budou mít po schválení novely nařízení č. 974/98 možnost volby 
jednoho ze tří přístupů: 

1. Přístup s přechodným obdobím (tzv. dvoufázový přechod) - podle současné právní 
úpravy vychází z tradičního konceptu přechodného období. V první fázi bude euro 
používáno pouze bezhotovostně, statut zákonného platidla zůstane nadále národní měně. 
Používání hotovostního eura bude v této době dobrovolné, bezhotovostní platby budou 
konvertovány podle měny účtu příjemce. V druhé fázi se zavede euro i pro hotovostní 
peněžní oběh a stane se zákonným platidlem. 

2. „Big bang“ přístup (tzv. jednofázový přechod), u kterého okamžik přijetí eura a zavedení 
eurového oběživa splyne.  

3. „Big bang“ přístup kombinovaný s „phasing out“ obdobím, který umožňuje využívat 
po provedení big bangu pro některé právní nástroje (jež jsou obecně vymezeny nařízením 
ES č. 974/98 (v platném znění) na omezenou dobu (max. 12 měsíců) vyjádření v národní 
měně.Veškerá plnění však již budou probíhat v eurech. 

ČR zatím nerozhodla, který přístup zvolí. S ohledem na skutečnost, že Národní plán zavedení 
eura musí reflektovat specifika scénáře zavedení eura, je potřebné, aby bylo o přístupu 
k zavedení eura rozhodnuto ještě před jeho zpracováním. Ministerstvo financí ve spolupráci 
s Českou národní bankou připraví proto do konce srpna 2006 ke schválení vládě návrh 
varianty přijetí eura v České republice. 

2.3 Základní zásady 

Zavedení eura je postaveno na základních zásadách – tzv.cíli ekonomické neutrality a zásadě 
trvání smluv. Při sestavování Národního plánu zavedení eura v ČR by měly být dodrženy tyto 
základní zásady. 
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Duální oběh 

Nezávisle na zvoleném přístupu zavedení eura bude od okamžiku zavedení hotovostního eura 
existovat tzv.duální oběh, kdy bude zákonným platidlem již euro. Subjektům však bude 
umožněno provádět i nadále hotovostní úhrady v korunách, které budou postupně stahovány 
z oběhu. Délka duálního oběhu byla pro první vlnu států přijímajících euro stanovena 
rozhodnutím Rady ECOFIN maximálně na dva měsíce, zkušenosti ukazují, že bude možno 
zvolit období kratší. 

Přepočítací koeficient 

Při převodu hodnot bude ode dne zavedení eura možné použít výhradně přepočítací 
koeficient, který neodvolatelně stanoví Rada EU. V případě částek, kde nelze z praktických 
důvodů použít přepočítací koeficienty (pokuty, poplatky, platby občanům, dávky apod.) bude 
nutné předem stanovit jejich novou výši od okamžiku zavedení eura. 

Trvání smluv 

Cílem této zásady je právní jistota. Zavedení eura nesmí ovlivnit platnost právních závazků - 
neznamená změnu smluv ani jiných právních nástrojů, neopravňuje k nesplnění závazků. 
Žádnou smlouvu nesmí být (v souladu s čl. 3 nařízení 1103/97) možné vypovědět nebo 
jednostranně měnit pouze z titulu zavedení eura. Tím však není dotčena zásada smluvní 
volnosti, která dává stranám možnost změny smlouvy, a to oboustranným souhlasem. 

Dle zvoleného přístupu zavedení eura bude nutné stanovit okamžik, od kterého budou veškeré 
hodnoty uvedené ve smlouvách a jiných právních nástrojích považovány za hodnoty v eurech 
přepočítané dle přepočítacího koeficientu. V případě nástrojů s pevnou úrokovou sazbou 
nedojde okamžikem přijetí eura ke změně nominální sazby. 

Ochrana spotřebitelů 

Zavedení eura nesmí poškodit občany a spotřebitele. Kromě uplatnění principu trvání smluv 
bude v této souvislosti upraven podle principů práva ES8 způsob zaokrouhlování částek při 
převodu z korun na eura a současně způsob zaokrouhlení částek na konkrétní počet 
desetinných míst tak, aby byl dodržen cíl neutrality přechodu na euro. Dále bude za tímto 
účelem využito duální oceňování a další nástroje vymezené mj.doporučeními EK. 

Minimalizace nákladů přechodu na euro 

Veškeré kroky spojené s přechodem na euro by měly být provedeny způsobem, který 
minimalizuje implementační náklady. Nezbytné náklady musí být vynaloženy efektivně 
s ohledem na to, aby bylo dosaženo cíle úspěšného zavedení eura v ČR a jeho všeobecné 
akceptace českou veřejností. 

                                                 
8 Nařízení Rady (ES) č.1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura, ve znění nařízení Rady 

(ES) č.2595/2000. 
 



 8

Předcházení inflačním tlakům a vnímané inflaci 

Podle zkušeností zemí „první vlny“ je v procesu zavedení eura nutné na všech úrovních 
přijímat taková opatření, aby bylo možné účinně předcházet zneužití přechodu z domácí měny 
na euro zvyšováním cen výrobci či obchodníky. S ohledem na veřejné mínění je rovněž 
žádoucí předcházet vnímání procesu zavádění eura jako období „velkého zdražování“. Jak 
ukazují analýzy vypracované evropskými institucemi, v řadě zemí eurozóny docházelo 
v prvním roce fungování společné měny k velkým rozdílům mezi skutečně naměřenou inflací 
a její subjektivně vnímanou výší. K zamezení těchto nežádoucích jevů by měl sloužit soubor 
nástrojů, jako např.dlouhodobý monitoring cen, povinné duální oceňování v delším období 
před i po zavedení eura, stanovení jasných pravidel pro přepočet a zaokrouhlování částek atd. 

Dlouhodobá informační kampaň 

V přímé návaznosti na Národní plán zavedení eura bude vypracován Komunikační plán, který 
stanoví harmonogram a prostředky informování finanční a nefinanční podnikatelské sféry i 
široké veřejnosti o krocích a důsledcích zavedení eura v ČR. Pro přijetí eura veřejností je pak 
zásadní, aby každý občan měl možnost v dostatečném předstihu a v přiměřeně dlouhém 
období po zavedení eura získat informace o přepočtech částek, s nimiž se setkává v běžných 
životních situacích (tj. duální oceňování zboží, přepočty částek mezd, výpisů z účtu apod.). 

2.4 Indikativní harmonogram přijetí eura 

Stanovení očekávaného dne € 

Konkrétní harmonogram přijetí eura bude záviset na přístupu, který bude zvolen, a na dni, ke 
kterému bude euro v ČR zavedeno. Na základě stanovení data zavedení eura bude možné 
sestavit Národní plán zavedení eura. Následující obecný popis etap vychází z přístupu „big 
bang“, jako pracovní termín zavedení eura je uváděn 1. leden 2010 označovaný dále též jako 
den €.9 

Načasování jednotlivých činností v rámci dané etapy a určení gestorů bude konkretizováno 
v Národním plánu pro zavedení eura. 

Základní etapy a úkoly 

1. do vstupu do ERM II (4Q 2005 – 30.6.2007) 
 

- Jmenování Národního koordinátora pro zavedení eura (4Q 2005) 
- Jmenování členů Národní koordinační skupiny (1Q 2006) 
- Vytvoření pracovních skupin (1Q 2006) 
- Analýza stavu legislativy z pohledu integrace ČR do EMU v rámci 

jednotlivých resortů (do 3Q 2006) 

                                                 
9 Strategie přistoupení ČR k eurozóně stanovuje podmíněně (v závislosti na vývoji reálných makroekonomických 

ukazatelů) datum přijetí eura na léta 2009 až 2010. Ze společné schůzky předsedy vlády ČR, ministra financí a 
guvernéra ČNB konané dne 5 .září 2005 vyplynulo, že s ohledem na vývoj reálných ukazatelů české ekonomiky 
by nebylo vhodné přijetí eura jako české měny už v roce 2009. Z tohoto důvodu je také indikativní 
harmonogram činností v rámci tohoto materiálu směrován k datu 1. leden 2010. 
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- Zpracování a schválení Národního plánu zavedení eura (do 4Q 2006) 
- Pravidelné hodnocení plnění konvergenčních kritérií a aktualizace 

Konvergenčního programu ČR (podle usnesení vlády č.1026/2003) 
- Absolvování přístupových procedur do ERM II s orgány EU 

(v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o datu zavedení eura) 
- Rozhodnutí o vstupu ČR do ERM II (v návaznosti na rozhodnutí Vlády 

ČR o datu zavedení eura) a jeho realizace 
- Výběr národních stran euromincí  
- Předběžná příprava výroby euromincí 
- 1. vlna komunikační kampaně 

2. členství v ERM II do rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura 
(1.7.2007 – cca 30.6.2009) 

 
- Plnění konvergenčních kritérií 
- Příprava legislativních změn zabezpečujících integraci ČR do EMU 
- Schválení legislativních změn (pokud nebude provedeno až ve 

III. etapě) 
- Žádost o vypracování mimořádné konvergenční zprávy EK a ECB 
- Technické a smluvní zabezpečení výroby potřebného množství 

bankovek a mincí denominovaných v euru 
- Vyřešení právních otázek spojených s předzásobením relevantních 

institucí bankovkami a mincemi denominovanými v euru  
- 2. vlna komunikační kampaně 

3. od rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura do dne € (1.7.2009 – 
31.12.2009) 

 
- Schválení legislativních změn (pokud nebylo provedeno ve II. etapě) 
- Zavedení duálního oceňování (po stanovení přepočítacích koeficientů) 
- Zahájení výroby národních euromincí a jejich distribuce 
- Předzásobení ČNB a komerčních bank bankovkami a mincemi 

denominovanými v euru 
- Předzásobení poboček České pošty, s.p., a relevantních orgánů veřejné 

správy bankovkami a mincemi denominovanými v euru 
- Předzásobení maloobchodního sektoru bankovkami a mincemi 

denominovanými v euru 
- Konverze bankomatů, platebních terminálů a dalších zařízení 

fungujících na mince a bankovky 
- 3. vlna komunikační kampaně 

4. od dne € (od 1.1.2010 dále) 
 

- Duální oběh eurové a korunové hotovosti 
- Stahování korunové hotovosti 
- Pokračování duálního oceňování  
- Další opatření v závislosti na schválené variantě zavedení eura v ČR 
- zahájení platebního styku a zúčtování v € 
- 4. vlna komunikační kampaně 
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3 Institucionální zabezpečení  

3.1 Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR 

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (dále jen NKS) bude centrálním 
koordinačním a řídícím orgánem v čele s reprezentantem Ministerstva financí (Národním 
koordinátorem zavedení eura v ČR). Úkolem NKS bude definování pracovních skupin na 
úrovni jednotlivých oblastí a dále pak příprava Národního plánu zavedení eura a následné 
zajištění jeho implementace. 

NKS bude přímo podřízena ministru financí ČR, který bude pravidelně dvakrát ročně, a 
případně též na vyžádání vlády, informovat vládu o činnosti skupiny. Členy NKS se stanou 
vedoucí jednotlivých podřízených pracovních skupin a zástupci všech relevantních stran 
zúčastněných v procesu zavedení eura v ČR (zástupci ministerstev, ČNB, ČSÚ, profesních 
asociací a spotřebitelských organizací, případně dalších institucí podle potřeb NKS). 

3.2 Národní koordinátor zavedení eura v ČR 

Národní koordinátor zavedení eura v ČR sestavuje a řídí Národní koordinační skupinu a bude 
na návrh ministra financí jmenován vládou. Národním koordinátorem je zástupce Ministerstva 
financí. Zástupci Národního koordinátora budou následně jmenováni zástupci České národní 
banky a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

3.3 Pracovní skupiny podřízené NKS 

Odborné podklady k jednotlivým otázkám zavedení eura budou připravovat pracovní skupiny 
složené ze zástupců relevantních institucí státní správy a profesních organizací. Předpokládá 
se založení minimálně následujících pracovních skupin: 
 
- Pracovní skupina pro finanční sektor 
- Pracovní skupina pro nefinanční sektor 
- Pracovní skupina pro veřejnou správu 
- Pracovní skupina pro ochranu spotřebitele 
- Pracovní skupina pro legislativu 
- Pracovní skupina pro komunikaci 
- Pracovní skupina pro informatiku a statistiku 

Specifikace činností jednotlivých pracovních skupin (případně skupin dalších, pokud vznikne 
taková potřeba) bude popsána v Národním plánu zavedení eura a jeho případných 
aktualizacích. 
 

 


