
Co je to euro(€)? 
„Euro“ je označení měny Evropské hospodářské 
a měnové unie, která nahradila dříve používané 
národní měny. Ve formě bezhotovostních peněz 
se využívá od roku 1999. Od 1. ledna 2002 obíhá 
v členských zemích eurozóny také již v podobě 
bankovek a mincí. V současnosti eurozónu tvoří 
13 členských zemí EU – Belgie, Finsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a  Španělsko. 
Řady členů eurozóny rozšíří od r. 2008 také Kypr 
a Malta. Euro se dělí na sto centů. Bankovky a mince 
mají standardní formu (rozměr, hmotnost, barvu). 
Na rozdíl od bankovek, které jsou pro všechny 
země stejné, mají mince společnou pouze jednu 
stranu s evropskými symboly, kde je uvedena i jejich 
hodnota. Druhá strana je národní a každý stát si její 
podobu může vybrat sám.

Jakým způsobem 
bude euro přijato?
Termín, ke kterému se bude snažit Česká republika 
přijmout euro, určí vláda. Podmínkou je splnění 
ekonomických a právních podmínek daných 
Smlouvou o založení ES.  Konečné rozhodnutí, kdy 
bude v České republice euro přijato, je v rukou 
orgánů EU. Technické, právní a organizační přípravy 
přechodu české ekonomiky na euro řeší Národní plán 
zavedení eura, který vláda schválila v dubnu 2007. 
Euro bude přijato formou jednorázového přechodu, 
tzv. velkého třesku, tedy současného zavedení eura 
do hotovostního i bezhotovostního oběhu.

Jak budou ceny 
v korunách převedeny 
na ceny v eurech?
Pro přepočítání korun na eura bude přibližně 
6 měsíců před přijetím eura stanoven přepočítací 
koeficient (tj. pevný kurz). Zboží a služby, výplatní 
pásky, oznámení o výši důchodu a sociálních dávek, 
zůstatky na bankovních účtech i správní poplatky 
budou dle tohoto kurzu přepočítány na eura. 

Hlavní zásady 
přechodu na euro

Duální označování cen
Nejpozději měsíc po oznámení přepočítacího 

koeficientu až do konce kalendářního roku 

po zavedení eura budou ceny uváděny 

v eurech i v původní národní měně, což 

umožní lépe si přivyknout na ceny v nové 

měně. 

Nepoškození obyvatel
Na to, aby přechod na euro nemohl být 

zneužit ke zvyšování cen, budou dohlížet 

příslušná sdružení na ochranu spotřebitele. 

Zároveň bude vytvořena bezplatná infolinka, 

kde budou moci občané upozornit státní 

orgány na podezření špatného přepočítání.

Právní jistota
Všechny uzavřené smlouvy (hypoteční, 

pojistné, nájemní a další), které obsahují 

údaje v českých korunách, zůstanou po 

zavedení eura nadále platné. Přepočet bude 

prováděn podle přepočítacího koeficientu. 

Zavedení eura nebude moci být důvodem 

k jednostranné změně jakékoliv podmínky 

smlouvy. 
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Proč je přijetí eura pro 
ČR výhodné?
Pohodlnější cestování
Nebude nutné si neustále měnit peníze při 

každé cestě do zahraničí a na dovolenou. 

Porovnatelnost cen
Při nákupech v zahraničí se každý bude moci 

lépe orientovat a nezdržovat se složitým 

přepočítáváním. Bude platit svojí vlastní 

měnou a jednoduše porovná ceny doma 

a v zahraničí, čímž může i významně ušetřit. 

Odstranění kurzového rizika
a snížení transakčních nákladů
Především malí a střední podnikatelé se 

nebudou muset dále obávat změn kurzu 

koruny vůči euru a zajišťovat se proti nim, 

což významně sníží jejich náklady. Při 

platebním styku v eurech nebude rozdíl 

mezi transakcemi doma a vůči zemím EU. 

Důvěryhodnost ekonomiky
Euro je důvěryhodnou světovou měnou, její 

používání je kladně vnímáno zahraničními 

investory. To se může projevit ve zvýšeném 

přílivu zahraničních investic do České 

republiky, a tím i ve vytváření nových 

pracovních míst.

Kde získáte další 
informace?
www.zavedenieura.cz
Informační portál o zavedení eura v ČR

euro@mfcr.cz
E-mailový kontakt Národní koordinační skupiny
pro zavedení eura v České republice

www.cnb.cz
Internetové stránky České národní banky

info@cnb.cz
Emailová kontaktní adresa České národní banky
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