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I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu
Národní plán zavedení eura v České republice (dále také Národní plán) byl
schválen usnesením vlády ČR č. 353 ze dne 11. dubna 2007. Cílem tohoto
dokumentu

je

podat

přehled

a

posloupnost

nezbytných

kroků

a

úkolů

v jednotlivých oblastech české ekonomiky, které vyžaduje úspěšné zavedení eura
v České republice. V tomto ohledu již některé základní představy byly zformulovány.
Rozhodnuto

bylo

např.

o

jednorázovém

zavedení

eura

(tzv.

velký

třesk),

o institucionálním zajištění celého procesu či o základních principech, které by při
zavedení eura měly být respektovány (zajištění kontinuity právních nástrojů,
ochrana spotřebitele proti neodůvodněnému zvyšování cen, minimalizace nákladů
pro soukromý i veřejný sektor, nepoškození občana státem, aj.).
Národní plán rovněž stanovil řadu konkrétních úkolů pro pracovní skupiny,
na jejichž základě Organizační výbor NKS zpracoval Plán činnosti na rok 2007, jenž
byl projednán a odsouhlasen Národní koordinační skupinou na svém zasedání dne
6. června 2007. Hodnocení plnění plánu práce se NKS věnovala na zasedání dne
14. listopadu 2007, na němž byla posouzena celková strategie k plnění úkolů
Národního plánu. Tyto úkoly byly rozděleny do tří skupin. První skupinu tvoří
úkoly koordinační a informační povahy, které jsou plněny trvale a průběžně. Sem
patří zejména sledování zahraničních zkušeností a komunikace s veřejností.
Druhou skupinu tvoří úkoly metodické povahy, jejichž plnění není striktně vázáno
na stanovení termínu zavedení eura v České republice. Mezi standardní úkoly
tohoto typu patří např. zpracování metodiky zaokrouhlování a zarovnávání
finančních částek při přechodu na euro, opatření na posílení důvěry spotřebitele
proti netransparentním změnám cen, vypracování metodiky pro přechod státní
správy na euro a řada dalších aktivit.
Třetí skupinu úkolů Národního plánu představují činnosti, jejichž realizace
je bez stanoveného data zavedení eura obtížná či dokonce kontraproduktivní,
jelikož hrozí riziko zastarávání či zbytečného vynakládaní prostředků. U řady těchto
úkolů proto bylo navrženo dočasné pozastavení plnění či přesunutí plnění do
dalšího období (např. předložit vládě ke schválení jako samostatný materiál
Harmonogram legislativních prací souvisejících se zavedením eura, zmapování
nákladů veřejné správy spojené s přípravami na vstup do eurozóny). Ve vztahu
k této části Národního plánu bylo respektováno usnesení vlády č. 1002 ze dne
29. srpna 2007, jímž byla schválena Aktualizovaná strategie přistoupení České
republiky k eurozóně. Tento dokument ve svých závěrech konstatoval, že hlavní
překážkou pro splnění maastrichtských kritérií zůstává nekonsolidovaný stav
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veřejných financí. Ten spolu s nízkou pružností ekonomiky, zejména trhu práce,
zároveň představuje riziko pro fungování české ekonomiky v eurozóně a brání plné
realizaci výhod spojených s přijetím eura. Z těchto důvodů aktualizovaná strategie
konstatovala, že stanovení data pro přijetí eura se odvine od vyřešení těchto
problematických míst v rámci zásadní reformy veřejných financí a posílení
pružnosti české ekonomiky.
Je nutné též zdůraznit, že důležitým posláním Národního plánu je rovněž
informovat veřejnost a zainteresované subjekty o probíhajících přípravách na
zavedení eura v České republice. Pro daný účel Organizační výbor NKS ve
spolupráci s Českou národní bankou vydal Národní plán v tištěné podobě v nákladu
2000 výtisků v české verzi a 500 výtisků v anglické verzi, dále pak byla v nákladu
2000 kusů vyrobena CD verze v českém i anglickém znění. Tyto dokumenty jsou
průběžně distribuovány prostřednictvím sítě informačních eurocenter v ČR,
profesních svazů a dalších významných subjektů. Vedle toho je Národní plán ke
stažení na internetových stránkách MF a ČNB. Byl rovněž připraven informační
leták k národnímu plánu.
Integrální součástí Národního plánu jsou i jeho pravidelné aktualizace. Je
to logické, neboť všechny úkoly vyplývající z procesu přípravy na zavedení eura
nelze odhadnout a podrobně popsat s předstihem několika let v okamžiku sepsání
první verze Národního plánu, tudíž je nutné stanovené úkoly průběžně upřesňovat.
Proto také usnesení vlády č. 353 ze dne 11. dubna 2007 uložilo ministru financí
předložit vládě do 31. března 2008 aktualizaci Národního plánu. Národní
koordinační skupina v této souvislosti zvažovala, jakým způsobem přistoupit
k plnění tohoto zadání. Na svém zasedání dne 14. listopadu 2007 následně
rozhodla, že aktualizace Národního plánu bude pojata jako Zpráva o plnění
Národního plánu zavedení eura v ČR. Na podporu tohoto řešení byly uvedeny
následující argumenty:
Za prvé, dosud distribuovaný Národní plán dostatečně dobře plní základní
informační funkci vůči veřejnosti o přípravách na zavedení eura. V této fázi by
jakákoli aktualizovaná verze tohoto dokumentu znamenala pouze formulačně
upřesněný text, přičemž rozsah dodatečných změn by nebyl natolik významný, aby
ospravedlňoval novou verzi v pravém slova smyslu.
Za druhé, pro další pokrok v přípravách na zavedení eura jsou stále potřebná
některá budoucí politická rozhodnutí vlády. Do doby vyjasnění těchto otázek je
účelnější provádět aktualizace Národního plánu formou průběžných zpráv o jeho
plnění. Předkládaná Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR (dále také
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jen „Zpráva“) se zaměřuje na dvě důležité oblasti. Jednak doporučuje vládě, aby se
tímto problémem v budoucnu zabývala a na základě předložení samostatného
materiálu rozhodla o způsobu adaptace právního řádu na zavedení eura. A dále
kvantifikuje orientační rozpočtové dopady nutné pro formulaci politického
postoje vlády k naplnění principu nepoškození občana při přechodu veřejné
správy na euro.
Za třetí, aktualizovaná verze Národního plánu má své plné opodstatnění
teprve po stanovení závazného data zavedení eura, jež umožní provést revizi všech
vykonaných prací a ukotvit v čase veškeré zbývající úkoly. Tato Zpráva nicméně
nenechává stranou jeden důležitý rys aktualizace, kterým je jednotné ukotvení
úkolů pracovních skupin v obecném formátu € ± n, kde n znamená počet měsíců
před resp. po okamžiku zavedení eura.
Zpracovaný materiál člení aktivity související se zavedením eura na úkoly již
zpracované, dále na prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce a na úkoly
zahajované či plněné průběžně. Částečně se proto svým obsahem překrývá s jiným
typem vládního materiálu, a to se Zprávou o činnosti Národní koordinační skupiny
pro zavedení eura, která v návaznosti na usnesení vlády č. 1510 ze dne
23. listopadu 2005 pravidelně informuje vládu o činnosti Národní koordinační
skupiny pro zavedení eura za uplynulé pololetí. Z tohoto důvodu se v usnesení
navrhuje nevyžadovat zpracování Zprávy o činnosti za I. pololetí 2008 a předložit
tuto zprávu až v lednu 2009 za období celého roku 2008.
Předkládaná Zpráva o plnění Národního plánu Zavedení eura v ČR je
vedena názorem, že existuje celá řada aktivit souvisejících s budoucím
zavedením eura, které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti
závazného termínu jeho zavedení. Jedná se zejména o aktivity metodického
charakteru, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění není tudíž v rozporu
s principem účelně vynaložených prostředků.
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II. Úkoly již dokončené či v pokročilém stádiu plnění
2.1 Hlavní principy Obecného zákona
Národní plán zavedení eura v ČR předpokládá vypracování tzv. Obecného
zákona o zavedení eura (dále také Obecný zákon). Tento zákon navazuje na
základní nařízení ES týkající se zavedení eura a je hlavním právním předpisem,
který vytváří v rámci ČR předpoklady pro zajištění přechodu na jednotnou
evropskou měnu. V souladu s plánem činnosti NKS na rok 2007 byla na
Ministerstvu financí zřízena ad hoc pracovní skupina, která zpracuje návrh
Obecného zákona. Členy této skupiny jsou též Česká národní banka a Ministerstvo
spravedlnosti. Zpracovaný text návrhu hlavních principů Obecného zákona prošel
vnitřním připomínkovým řízením na ministerstvu financí a následně byl rozeslán
k diskusi do pracovních skupin v rámci struktury NKS. Po vypořádání připomínek
bude prezentován na webové stránce www.zavedenieura.cz a bude sloužit jako
podklad pro další etapy prací na vytváření konkrétní podoby Obecného zákona.
Mezi hlavními principy, na kterých bude budoucí právní úprava spočívat,
materiál

vyjmenovává

princip

kontinuity

právních

závazků,

princip

nepoškození občana či princip neutrality. Zároveň naznačuje, jakými nástroji by
uvedené principy měly být realizovány, a také se zmiňuje o problémech, které bude
třeba v budoucnu ještě vyřešit. Za hlavní nástroje lze považovat zejména uplatnění
pravidel zaokrouhlování při přepočtu peněžních částek z národní měny na euro
v souladu s evropskou legislativou, zavedení transparentního systému duálního
označování cen, stanovení podmínek duální cirkulace české koruny a eura či
pravidla konverze prostředků na bankovních účtech nebo jmenovité hodnoty
cenných papírů. V oblasti nedořešených problémů lze uvést volbu legislativní
techniky z hlediska novelizace stávajících předpisů a dále výběr nejvhodnější
metody a míry regulace v otázce zarovnávání finančních částek po přepočtu
na eura. Dokument tedy stanoví úkoly, jejichž řešení je nutné dále rozpracovat,
a další kroky, které je třeba učinit, aby byl zajištěn bezproblémový průběh zavedení
eura v České republice po legislativní stránce. Vychází z předpokladu, že při
zpracovávání paragrafového znění Obecného zákona bude možné se již opřít o řadu
metodických textů zaměřených na vyřešení v současné době otevřených otázek.
V závěrečné části materiál uvádí harmonogram dalšího postupu. Vymezuje
dobu nezbytně nutnou na přípravu paragrafovaného znění zákona (4 měsíce),
vnitřní i mezirezortní připomínkové řízení (cca 4 měsíce), konzultace s ECB
(1 měsíc), projednání Legislativní radou vlády (2 měsíce), projednání a schválení
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návrhu zákona vládou a zpracování vládního návrhu zákona (1 měsíc), projednávání
zákona Parlamentem (7 měsíců), podepsání prezidentem ČR a zveřejnění ve Sbírce
zákonů (1 měsíc). Nabytí platnosti Obecného zákona se předpokládá v době 18-24
měsíců před dnem zavedení eura a nabytí účinnosti Obecného zákona dnem
zavedení eura.

2.2 Příprava nového zákona o ČNB
Příprava nového zákona o České národní bance je dána nutností plně
harmonizovat legislativu o centrální bance s evropským právem. Této
harmonizace mělo být dosaženo již k datu vstupu České republiky do Evropské
unie, tj. k 1. květnu 2004. Na neúplnou harmonizaci kriticky poukázaly
konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky v letech 2004
a 2006. Proto bylo rozhodnuto přípravu nového, plně harmonizovaného zákona
o České národní bance zahájit.
Přijetí eura je otázkou politickou, tj. věcí rozhodnutí vlády. Vzhledem k tomu,
že není stanoveno přesné datum, je nový zákon o České národní bance připravován
tak, že jeho legisvakance (doba od jeho platnosti do jeho účinnosti), může být 2 roky
stejně tak jako 10 let. Tato legisvakanční lhůta je mimořádná, nicméně je
odůvodněná. Platným zákonem o České národní bance bude zharmonizována
legislativa upravující postavení národní centrální banky v rámci ESCB a bude tak
manifestována připravenost České republiky mít tuto legislativu účinnou k datu
zavedení eura.
U vědomí mimořádně dlouhé doby legisvakance nejsou souběžně s novým
zákonem o ČNB připravovány doprovodné novelizace dalších zákonů, jejichž
účinnost by bylo nutné vázat také na datum zavedení eura, ale tyto doprovodné
novely spolu s novelizací nového zákona o ČNB je třeba připravovat cca 2 roky před
datem zavedení eura, kdy se bude česká měna účastnit v kursovém mechanismu
ERM II.
Zrušení výjimky na zavedení eura, kterou má Česká republika na základě
čl. 4 Aktu o podmínkách přistoupení a čl. 122 Smlouvy bude znamenat, že podle
stejného článku a podle čl. 43 Statutu se pro Českou republiku stane přímo
účinnými řada ustanovení Smlouvy i Statutu, která nebyla závazná před zavedením
eura. Podle článku 14.3. Statutu bude ČNB nedílnou součástí ESCB ve složení
Eurosystému, protože tento článek se nevztahuje na země, které nezavedly euro,
a bude jednat v souladu s obecnými zásadami a pokyny ECB. ČNB bude plnit cíle
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a úkoly ESCB ve složení Eurosystému, jak jsou uvedeny v příslušných článcích
Smlouvy (článek 105) a ve Statutu (článek 2, 3 a 5).
Tím, že značná část dosavadní působnosti ČNB po zavedení eura přechází do
kompetence evropských institucí a bude upravena přímo účinnou evropskou
legislativou (půjde zejména o Smlouvu a Statut), bude nový zákon o ČNB existovat
paralelně. V tomto případě nepůjde o transpozici, jak je tomu v případě směrnic,
kdy evropský právní předpis je realizován prostřednictvím národního předpisu, sám
však za běžných okolností není přímo účinný. Návrh zákona je proto založen na
adaptačním principu ve smyslu článku 19 Metodických pokynů pro zajišťování
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky
v Evropské unii (usnesení vlády č. 1304 ze dne 12. října 2005).
Adaptační princip dosahování slučitelnosti zahrnuje především odstranění
těch ustanovení národní legislativy, která jsou v rozporu s právem Evropského
společenství a dále vytvoření právních podmínek, aby se právo Evropského
společenství

mohlo

přímo

aplikovat.

Samotné

opakování

ustanovení

přímo

účinného evropského práva (Smlouva, Statut) v národním právním předpisu není
žádoucí. V zájmu homogenity a logiky nového zákona se určitým citacím evropské
legislativy ubránit nelze (např. cíl, hlavní úkoly centrální banky v rámci ESCB), což
většina statutů centrálních bank řeší odvolávkami na příslušná ustanovení
Smlouvy a Statutu, aby byl patrný komunitární původ takových ustanovení.
Z hlediska úplnosti a právní jistoty se jeví jako vhodné uvést euro jako měnu
České republiky, i když dle stanoviska ECB to není nutné vzhledem k tomu, že euro
je v členských zemích zaváděno na základě rozhodnutí evropských orgánů (formou
novely nařízení Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura). Platí tedy princip priority
evropského práva.
Nový zákon o České národní bance sám o sobě nebude řešit právní
problematiku zavádění eura v České republice. Euro bude v České republice
zavedeno změnou nařízení Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura a nařízení Rady
(ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských
států přijímajících euro.

2.3 Metodika zaokrouhlování a zarovnávání
Tento úkol byl stanoven Plánem činnosti NKS na rok 2007 ve znění „Připravit
obecný podklad k metodice zaokrouhlování při přechodu na euro“. Zodpovědnost za
vypracování tohoto materiálu připadla Organizačnímu výboru NKS.
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Důležitost

metodiky

zaokrouhlování

spočívá

v

tom,

že

přepočítávání

peněžních částek z českých korun na eura a naopak bude znamenat velmi rozsáhlé
operace, které se výrazným způsobem dotknou soukromého i veřejného sektoru.
Pro svůj význam si proto vyžádají důkladnou legislativně technickou i osvětově
informační přípravu. Problém je o to složitější, že vedle obecně platných právních
předpisů ES se při přepočítávání peněžních částek mohou zohledňovat i různé
národní zvláštnosti a tržní konvence.
Konkrétním účelem vypracování příslušné metodiky s názvem Základní
pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při
zavádění eura bylo podání první ucelené informace, která by s předstihem
obeznámila zainteresované subjekty se zásadami přepočtu peněžních částek mezi
českou korunou a eurem v období zavádění eura a s dalšími úzce navazujícími
problémy. Prezentované zásady jsou uváděny tak, aby mohly být společné pro
všechny subjekty a vytvářely úvodní podklad pro další práce na podrobnějších
pravidlech pro jednotlivé dílčí oblasti, jichž se zavedení eura významným způsobem
dotkne.
Metodika vymezuje základní pojmy, s nimiž se budou všechny subjekty
v procesu

zavádění

eura

setkávat

(přepočítací

koeficient,

zaokrouhlování,

zarovnávání či duální označování cen). Seznamuje s evropskými pravidly pro
přepočet peněžních částek a pomocí názorných příkladů ilustruje použití (dnes ještě
neznámého)
podrobným

přepočítacího
výkladem

koeficientu

procesu

mezi

eurem

zaokrouhlování

a

korunou.

eurových

částek

Pokračuje
vzniklých

použitím přepočítacího koeficientu na nejbližší cent, včetně speciálních
případů, kdy je vhodnější používat zaokrouhlení s vyšší mírou přesnosti. Rovněž
jasně odlišuje proces zaokrouhlování jednotlivých položek od zaokrouhlování až
výsledných částek k úhradě či zaúčtování.
Metodika rovněž řeší problematiku tzv. zarovnávání. Jedná se o to, že vedle
respektování závazných evropských pravidel pro zaokrouhlování peněžních částek
lze v odůvodněných případech provést ještě další okamžité úpravy. Toto tzv.
zarovnávání může

být odůvodněno zejména tehdy, pokud i) je technicky

nevyhnutelné (prodejní automaty, které jako nejnižší minci akceptují např.
pěticent); ii) odstraňuje nekonzistence (např. mezi navazujícími příjmovými
rozpětími); iii) odráží vžitou praxi uvádět částky bez používání desetinných míst
(kolky, pokuty aj.); iv) vyplývá z realizace nějakého obecného principu (např. zásady
nepoškodit občana); v) eliminuje jakékoli jiné „nepohodlné“ částky (vzniklé
zaokrouhlením na dvě desetinná místa).
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Na rozdíl od jednotných pravidel zaokrouhlování legislativa ES neupravuje na
srovnatelné míře podrobnosti problematiku zarovnávání cen a peněžních částek. Že
postupy vedoucí k zarovnávání částek nejsou zcela standardní ukazuje rozhodnutí
Evropského soudního dvora C-359/05 ve věci Estager. Zdůrazňuje principy
výjimečnosti, odůvodněnosti, posuzování případ od případu, dodržování zásady
právní jistoty a dostatečné informovanosti veřejnosti. Zůstává tedy na rozhodnutí
členských států, v jakých oblastech a v jakém rozsahu bude zarovnávání při
dodržení těchto principů uplatněno. Metodika se poté podrobně věnuje jednotlivým
oblastem, v nichž připadá zarovnávání v úvahu, a to zejména odstraňování různých
nekonzistencí

vzniklých

při

použití

přepočítacího

koeficientu

a

následném

zaokrouhlení.
Na závěr metodika řeší problematiku zákonné povinnosti tzv. duálního
označování cen, která bude důležitou oblastí využití pravidel pro přepočet cen
a peněžních částek. Tato povinnost spočívá v současném uvádění cen či peněžních
částek v korunovém i eurovém vyjádření, a to podle doporučení Evropské komise
půl roku před a rok po zavedení eura. Bude se uplatňovat všude tam, kde je jedním
ze subjektů občan – tedy v maloobchodě, službách, na výplatních páskách,
důchodech, sociálních podporách atp. Účelem tohoto nástroje bude umožnit
veřejnosti, aby si lépe osvojila vnímání nové měny, a také vyvinout tlak na prodejce,
aby zavádění eura nezneužili k neopodstatněnému navyšování cen.
Metodika prošla vnitřním připomínkovým řízením na ministerstvu financí
a po

vypořádání

připomínek

2. listopadu 2007. Poté

byla

schválena

poradou

vedení

byla rozeslána k připomínkovému řízení

MF

dne

do všech

pracovních skupin v rámci struktury NKS. Po vypořádání těchto připomínek bude
materiál prezentován na webové stránce www.zavedenieura.cz a následně bude
sloužit jako podklad pro další etapy prací na vytváření podrobnějších pravidel
zaokrouhlování, zarovnávání a duálního zobrazování cen.

2.4 Propočty rozpočtových dopadů různých způsobů zarovnávání finančních
částek
Jedná se o úkol uložený ministru financí usnesením vlády ČR č. 353 ze dne
11. dubna 2007 s tím, že jeho výsledky se mají promítnout do aktualizace
Národního plánu. Věcně navazuje a v podobě konkrétních kvantitativních simulací
rozpracovává obecné zásady metodiky zaokrouhlování a zarovnávání, která je
popsána výše. Příslušné propočty dokončila v rámci NKS pracovní skupina pro
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veřejné finance a veřejnou správu, která je v gesci ministerstva financí, v prosinci
2007. Příslušný materiál je přílohou předkládané Zprávy.
Nutnost vypracování těchto odhadů vznikla zejména z toho, že po přepočtu
korunových částek na eura a jejich následném (aritmetickém) zaokrouhlení na
nejbližší cent bude ve všech dotčených oblastech nutno respektovat zásadu
nepoškození občana. Občanem se v tomto smyslu nerozumí pouze fyzické osoby, ale
též všechny subjekty soukromého sektoru. Navazující zarovnávání finančních
částek směrem dolů proto povede k tomu, že příjmy veřejných rozpočtů v řadě
oblastí poklesnou (daň z příjmu právnických osob, cla apod.). V jiných případech
bude nutno přistoupit k zarovnávání finančních částek směrem nahoru. Výdaje
státního rozpočtu (mzdy státních zaměstnanců, důchody apod.) tedy v takovém
případě z titulu zarovnávání ve prospěch občana naopak vzrostou.
Při uplatňování obecného principu nepoškodit občana lze politicky vycházet
z různé míry velkorysosti a tomu odpovídajícího dopadu na veřejné rozpočty. Daný
materiál pracuje s variantami zarovnávání na jeden cent, deseticent a euro.
Varianta zarovnání na celé euro je přirozeně rozpočtově nejnáročnější a vedla by
v prvním roce zavedení eura k dodatečným rozpočtovým nákladům (výpadkům
příjmů a navýšení výdajů) v řádu cca 2,6 mld. Kč (viz Tabulka). Ve světle dílčích
expertních doporučení se však ukazuje, že na straně rozpočtových příjmů bude
ve většině oblastí možné uplatnit zarovnávání finanční částky zpravidla na
jeden cent. Na straně rozpočtových výdajů pak expertní doporučení vesměs
vyznívají ve prospěch zarovnávání na jedno euro. I tato varianta zarovnání však
s sebou nese nezanedbatelné dodatečné náklady (podrobněji viz Příloha).
Tabulka: Vliv zarovnávání na úhrnnou bilanci příjmů a výdajů veřejných
rozpočtů (mil. Kč)
Ukazatel

Zarovnání položek na
cent
10 centů
euro

Snížení příjmů celkem

1,38

13,81

138,06

Zvýšení výdajů celkem

24,82

248,23

2 482,36

Celkový dopad na schodek

26,20

262,04

2 620,42

Provedené odhady v daných třech variantách lze považovat za orientační
hranici rozpočtových nákladů, která nicméně v průběhu času před rozhodnutím
o datu zavedení eura v ČR ztratí jen málo na řádové vypovídací schopnosti. Faktické
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rozpočtové dopady se ovšem mohou v praxi od provedených odhadů lišit v obou
směrech v závislosti na detailní novelizaci příslušných právních předpisů.
Uvedená analýza bude sloužit jako podklad k formulaci politického
postoje vlády k naplnění principu nepoškození občana. Ten by měl být
formulován nejpozdněji souběžně s rozhodnutím o datu zavedení eura v ČR tak,
aby na něj mohl celý nezbytný legislativní a organizační proces v patřičných lhůtách
reagovat.

2.5 Spuštění internetové stránky k euru
V současné době patří internet k nejdůležitějším zdrojům informací. Převážná
část lidí ve věku 10-40 let má přístup na internet a také jej aktivně využívá. Děti
a mládež spadající do této skupiny mají navíc v informační kampani k euru
speciální úlohu zprostředkovatelů (tzv. multiplikátorů) informací. Ve srovnání
s letáky nebo mediální kampaní se jedná o poměrně levnou formu komunikace,
která může oslovit všechny rozhodující cílové skupiny – spotřebitele, podnikatele,
finanční sektor, orgány státní správy a samosprávy, studenty i novináře. S ohledem
na tyto skutečnosti Národní plán stanovil jako jeden z prioritních úkolů vytvoření
oficiální internetové stránky zaměřené na informace o zavedení eura v ČR. Tato
stránka s doménou www.zavedenieura.cz byla spuštěna 28. února 2008.
Oficiální Internetová stránka k euru, za jejíž obsahovou náplň odpovídá
Organizační výbor NKS, má z velké části informační a vzdělávací charakter.
Poskytuje základní faktické informace o euru a eurozóně (stručná historie měnové
integrace, institucionální struktura eurozóny, informace o eurových bankovkách
a mincích, aj.). Samostatná část stránky je věnována dopadům eura na českou
ekonomiku (přínosy společné

měny

pro

spotřebitele

a podnikatele, plnění

maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení
eura, institucionální zajištění připrav, aj.). Tyto základní informace jsou doplněny
nejčastějšími otázkami, výkladovým slovníčkem a užitečnými odkazy.
Odborné informace určené konkrétním subjektům se nalézají v sekci
Dokumenty. Zde bude možné nalézt důležité právní předpisy související se
zavedením eura (např. Obecný zákon), vládní dokumenty a průběžně zpracovávané
metodické texty (metodika zaokrouhlování a zarovnávání finančních částek,
metodické pomůcky pro podnikatele, nástroje na ochranu spotřebitele před
neodůvodněným

zvyšováním

cen,

a

další.).

Interaktivní

část

nabízí

„eurokalkulačku“, kalendář akcí nebo kontaktní formulář. V budoucnu bude
stránka rozšířena také o aktualizované zprávy o euru z domova i ze zahraničí,
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o on-line rozhovory a ankety. Podnikatelé budou mít možnost se zde připojit
k etickému kodexu. Uživatelé budou mít i možnost stahovat či objednávat si různé
publikace a oficiální dokumenty věnující se problematice eura.
Hlavním kanálem upozorňujícím na existenci této webové stránky budou
propagační materiály vydávané Organizačním výborem NKS. Spolupráce bude
dohodnuta i s dalšími vydavateli informačních brožur, zejména pak s Úřadem vlády
ČR. Dalším významným komunikačním kanálem bude umístění propagačního
banneru na jiných serverech s příbuznou tématikou (Euroskop, Ministerstvo financí
České republiky, Česká národní banka, stránky sdružení ochrany spotřebitelů atd.).

III. Prioritní úkoly k dokončení v průběhu r. 2008
3.1 Nástroje na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen
Důsledná pozornost věnovaná nástrojům, jež mají zamezit zneužití procesu
zavádění eura k neodůvodněnému zvyšování cen, vychází ze zkušenosti zemí,
které tento proces již absolvovaly. Ačkoliv se v těchto zemích samotné zavedení eura
neprojevilo významnějším způsobem ve zvýšení oficiálně měřené inflace, byť
k nárůstu cen došlo u některých položek běžné spotřeby, mnozí občané se
domnívají, že euro zvyšuje celkovou inflaci a přispívá ke zdražování. Takovým
pocitům, jež mají negativní dopad na vnímání jednotné evropské měny širokou
veřejností, je třeba účinně čelit. Proto také Národní plán zavedení eura v ČR ukládá
navržení nástrojů na ochranu spotřebitele před neodůvodněným zvyšováním cen.
Účelem těchto nástrojů je jednak umožnit rychlé porovnávání finančních částek
(cen, mezd, důchodů apod.) vyjádřených v eurech s původními korunovými
částkami, což napomáhá spotřebitelům přivyknout si na novou měnu. Současně
tyto nástroje posilují důvěru spotřebitelů v inflačně neutrální dopad zavedení eura.
K základním nástrojům pro usnadnění přechodu spotřebitelů na novou
měnu patří duální označování cen, z něhož pro poskytovatele zboží a služeb
vyplývá povinnost souběžného uvádění cen v korunovém i eurovém vyjádření.
O významu duálního označování svědčí doporučení Evropské komise uložit tuto
povinnost zákonem, což je odlišný přístup od zemí první vlny zavádění eura, které
tuto praxi ve většině případů ponechaly na dobrovolné bázi. Problematice duálního
označování

se

již

částečně

věnoval

materiál

Základní

pravidla

přepočtu,

zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura (nyní veřejně
dostupný na webových stránkách www.zavedenieura.cz ). V navazujících pracích
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bude nutné podrobněji rozpracovat četné technické aspekty tohoto nástroje: přesně
vymezit oblasti povinného duálního označování cen, identifikovat komplikace
technického rázu znamenající neúměrný růst nákladů a stanovit okruh účelných
výjimek či zjednodušených procedur, apod. Národní plán již rozhodl, že povinnost
duálního

označování

vznikne

nejpozději

měsíc

po

oznámení

oficiálního

přepočítacího koeficientu a trvat bude jeden rok od zavedení eura.
Dalším důležitým nástrojem posilujícím důvěru spotřebitelů je vyšší
informovanost o cenovém vývoji. Navrhnout a realizovat vhodné formy této
informovanosti bude úkolem pro Český statistický úřad. Vedle běžného sledování
vývoje celkové cenové hladiny lze např. sestavit dočasný cenový index pro koš
složený z položek každodenní spotřeby. Podrobnější sledování cen by mělo být
prováděno od okamžiku oznámení oficiálního přepočítacího koeficientu. Intenzita
sledování cen by měla být vystupňována v období vlastního zavádění eura, aby se
předešlo mediálnímu zkreslování faktického cenového pohybu. Bude nutné
navrhnout též vhodné formy komunikace, aby o aktuálním vývoji cen informovaly
důvěryhodné a kompetentní osoby, jejichž sdělení mají náležitý odraz v médiích.
V mnoha zemích byl využíván i tzv. etický kodex. Jedná se o jakési vzorové
čestné prohlášení, v němž se podnikatel zavazuje, že nevyužije zavedení eura
k neopodstatněnému zvýšení cen a že usnadní svým zákazníkům přechod na euro.
Takovýto podnikatel je umístěn do veřejného seznamu signatářů jmenovaného
kodexu a ve své prodejně může umístit na viditelné místo logo stvrzující svůj
závazek. Bude zapotřebí podrobněji rozpracovat tento nástroj v podmínkách české
ekonomiky, aby usměrňoval etické chování podnikatelů a poskytoval spotřebitelům
významnou informaci o vztahu prodejce k euru.
Vedle již zmíněných nástrojů na ochranu spotřebitele řada zemí (z nových
členů eurozóny např. Slovinsko a Malta) uplatnila též tzv. černou listinu. Jedná se
o veřejně dostupný seznam, který obsahuje název a sídlo podniku, v němž by byl při
přechodu na novou měnu zaznamenán nadměrný růst cen. Je třeba zdůraznit, že
v případě použití tohoto nástroje půjde o dobrovolnou aktivitu nevládních
spotřebitelských sdružení. Je žádoucí, aby při vytváření pravidel černé listiny
spolupracovali jak zástupci spotřebitelů tak i samotných podnikatelů, aby tento
nástroj plnil jak důležitou informativní roli pro spotřebitele, tak aby nemohl být
zneužíván k nekalé konkurenci.
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3.2 Doporučené postupy pro malé a střední podniky v přípravách na
zavedení eura
Národní plán zavedení eura v ČR předpokládá vypracování doporučených
postupů usnadňujících podnikové sféře přechod na euro. Je zřejmé, že zavedení
eura přinese podnikům řadu výhod. V počáteční fázi však bude spojeno
s nezanedbatelnými náklady, jelikož se bude jednat o komplexní krok, který se
dotkne mnohých aspektů podnikatelské činnosti jako jsou vedení účetnictví,
informační technologie či marketingové strategie. Na tyto změny se podniky musí
včas a dobře připravit, aby náklady na adaptaci na nové podmínky byly minimální.
Tomuto cíli mají sloužit doporučené postupy v přípravách na zavedení eura, které
shrnou, co vše by firma měla při plánování příprav na zavedení eura zvážit.
Doporučené

postupy

budou

určeny

především

malým

a

středním

podnikům. Jak totiž ukazují zkušenosti ze zemí, které již euro zavedly, malé
a střední podniky mají tendenci přípravy na zavedení eura podcenit a odkládat je na
poslední chvíli. K tomu je často vede nedostatek finančních a lidských zdrojů, které
mohou být na nezbytné přípravy vyčleněny. Tento podnikatelský segment má také
obecně malé zkušenosti se zavedením eura v jiných zemích. Naproti tomu velké
firmy, které jsou vlastnicky a majetkově propojeny s firmami operujícími v zemích
eurozóny, na podobná omezení většinou nenarážejí.
Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele již
vypracovala první nástin oblastí, které budou malé a střední podniky muset při
přípravách na zavedení eura vzít úvahu. Tyto první poznatky budou dále
precizovány do uceleného textu, obsahujícího konkrétní úkoly v jednotlivých
oblastech podnikání (marketing a cenová politika, podnikové finance, bankovnictví
a účetnictví, právní aspekty atd.). Navržen bude možný časový harmonogram
v jednotlivých fázích procesu zavedení eura. Na základě této pomůcky, která bude
zveřejněna na webové adrese www.zavedenieura.cz, budou v dalších etapách
příprav na zavedení eura organizovány semináře ve spolupráci s Hospodářskou
komorou, profesními organizacemi a svazy podnikatelů. Vyhotovena bude též
stručná informační brožura, která by měla být dostupná nejširšímu okruhu
potenciálních uživatelů.
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IV. Průběžně plněné a nově zahájené úkoly
4.1 Příprava právního prostředí na zavedení eura
Zavedení nové měny bude spojeno s rozsáhlou změnou právního řádu České
republiky. Vedle přípravy Obecného zákona o zavedení eura v České republice
a nového zákona o České národní bance vyvolá zavedení eura nutnost novelizace
velkého množství právních předpisů. Této otázce se systematicky věnuje
pracovní skupina pro legislativu, která vypracovala reprezentativní seznam
právních předpisů, které bude třeba v souvislosti se zavedením eura novelizovat.
Lze odhadovat, že zavedením eura bude dotčeno řádově až 500 právních norem,
z toho asi 270 zákonů. Samostatnou oblastí jsou obecně závazné vyhlášky
a nařízení územně samosprávných celků, které také musí být přizpůsobeny na
zavedení eura. Takovýto rozsah nezbytných změn vyžaduje věnovat danému
problému včasnou pozornost a již v současnosti je třeba volit takové kroky, které
budou legislativní prostředí na zavedení eura systematicky připravovat.
Podle Národního plánu zavedení eura v ČR byla v oblasti legislativy zvolena
varianta tzv. Obecného zákona o zavedení eura v České republice (dále jen Obecný
zákon), který by měl být doprovázen tzv. Změnovým zákonem. Obecný zákon by
upravoval základní právní aspekty a principy zavedení eura, zatímco Změnový
zákon by byl souborem přímých novel těch právních předpisů, které by bylo
v souvislosti s přijetím nové měny upravit. Cílem uvedeného přístupu je zajistit
právní jistotu adresátů právních norem, aby byla vyloučena možnost vzniku chyb,
jejichž následky by případně nesl občan. Na druhé straně implementace záměru
na vytvoření souborného Změnového zákona klade vysoké nároky na jeho
technickou realizaci a stále u mnohých expertů vyvolává pochyby o praktické
proveditelnosti. Za relevantní je třeba považovat následující argumenty:
•

Přepočítací koeficient mezi Kč a eurem bude znám necelých šest měsíců před

dnem zavedení eura. Z tohoto důvodu není možné ukončit práce na nahrazení
korunových částek eurovým ekvivalentem dříve. Zbývající čas na projednání
Změnového zákona proto bude neúměrně krátký a nevytvoří prostor pro seznámení
se s novou legislativou. Tím se situace v České republice zásadně odlišuje od zemí
první vlny zavedení eura, které mohly využít pro adaptaci legislativního prostředí
tříletého přechodného období. To také vysvětluje přístup Slovinska, Kypru, Malty
a Slovenska, kde proběhl resp. proběhne v převážném počtu případů přepočet
národní měny na euro obecně s odkazem na příslušnou legislativu ES.
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•

Situaci komplikuje i fakt, že právní předpisy jsou dotčeny zavedením eura

různým způsobem. Časté je např. uvedení částky v Kč formou stanoveného rozpětí
(např. rozpětí pokut), přičemž konkrétní částka z daného rozpětí je stanovena až
v samotném rozhodnutí správního orgánu. Takováto ustanovení by mohla být
v principu novelizována nepřímo odkazem na obecné ustanovení Obecného zákona
a při první novelizaci právního předpisu upravena na částky v eurech. V těchto
případech totiž není dotčena právní jistota adresátů právní normy v důsledku
nesprávné aplikace přepočítacího postupu z korunových částek na eura. Jiné
právní normy obsahují ustanovení s konkrétní výší částky v Kč. Zde by již mohla
být dotčena právní jistota adresátů právních norem, neboť při přepočtu původních
částek v Kč na částky v eurech dle pravidel stanovených v legislativě ES nelze
vyloučit možnost vzniku chyb, jejichž následky by případně nesl občan. Z tohoto
důvodu budou muset být tato ustanovení právních předpisů přímo novelizována
k datu zavedení eura. To se týká i případů, kdy se vedle přepočtu dle pravidel
legislativy ES uplatní i zarovnání nové částky v eurech. A konečně v řadě právních
norem je vazba na euro ještě komplikovanější (např. pracuje se zaokrouhlováním
částek v Kč) a nebo souvislost se zavedením eura je obecnější (např. formou odkazů
na pojem česká koruna, diskontní sazba, aj.). V takových případech nelze
postupovat automaticky, ale podrobnou analýzou případ od případu posoudit
přizpůsobení právní úpravy.
Je žádoucí co nejdříve vyjasnit stávající sporná místa a vymezit jednoznačné
odpovědnosti za přípravu právního prostředí na zavedení eura. Stávající problém
víceméně spočívá ve volbě mezi dvěma alternativami. První alternativou je scénář
jednorázové adaptace právního prostředí

na zavedení eura, tj. varianta

souborného Změnového zákona. Druhou alternativou je pak scénář postupné
adaptace právního prostředí, který by umožňoval rozložit přizpůsobení právních
norem do období před i po zavedení eura. K závaznému rozhodnutí, který scénář
bude v přípravě legislativního prostředí na zavedení eura zvolen, bude předložen
samostatný materiál vládě České republiky.

4.2 Příprava finančního sektoru na zavedení eura
Finanční sektor bude jakožto zprostředkovatel peněžních toků v ekonomice
hrát v procesu zavedení eura klíčovou roli. Je tvořen celou řadou subjektů, které
poskytují různorodé, často sofistikované typy služeb a jejich činnost podléhá
rozdílným formám regulace. Všechny tyto subjekty budou s ohledem na novou
měnu muset přizpůsobit jednak své produkty a seznámit se změnami klienty,
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přirozeně se však nevyhnou i adaptaci svých vnitřních procesů (zejména v oblasti
účetnictví, informačních systémů atd.). Finanční sektor bude mít významnou úlohu
i v komunikační kampani vůči svým klientům. Ze všech těchto důvodů je jeho
včasná příprava velmi důležitá a neměla by se podcenit.
Je však nutné si uvědomit, že za situace, kdy Česká republika nemá pevně
stanoven termín zavedení eura, není možné rozpracovat jednotlivé kroky do
přílišných detailů a zahájit jejich realizaci. Všechny procesy se v čase vyvíjí a je
proto nemožné hledat a přijímat v této fázi konečná řešení, která se s postupem
času mohou stát irelevantními. Hlavním cílem pracovní skupiny pro finanční
sektor v následujícím období bude proto dále rozpracovat hlavní úkoly finančního
sektoru z Národního plánu zavedení eura v ČR, doporučit možná (nikoliv však
konečná) řešení a identifikovat otevřené problémy v této oblasti.
Úkoly finančního sektoru budou v první fázi metodicky rozpracovány podle
jednotlivých aktivit, např. pro oblast
•

přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování

•

přepočtu hodnoty základního kapitálu a cenných papírů vč. zaokrouhlování

•

převedení úrokových sazeb

•

přechodu od korunového k eurovému platebnímu styku

•

opatření při výměně oběživa, atd.
Výstupy

pracovní

skupiny

budou

formulovány

zejména

ve

formě

doporučení a obecných zásad. Tam, kde to bude možné, připraví skupina návrhy
na budoucí změny právních předpisů upravujících oblast finančního sektoru, či
vymezí oblasti, které by měly být upraveny Obecným zákonem o zavedení eura
s uvedením případných variant řešení. Poté, co bude znám cílový termín
zavedení eura, dojde k sestavení přehledu úkolů pro jednotlivé segmenty
finančního trhu (tzv. changeover plány pro sektor bankovnictví, pojišťovnictví,
subjekty kapitálového trhu, centrální bankovnictví, atd.).
Při rozpracování úkolů přechodu finančního sektoru na euro se předpokládá
vyžití zkušeností současných států eurozóny, zejména pak jejích nových členů
a těch zemí, které se na členství připravují (zejména Slovensko). Výstupy bude
rovněž možné konzultovat se zástupci Belgie, a to v rámci probíhajícího projektu
technické pomoci v oblasti praktických příprav na zavedení eura v ČR.
Práce budou v rámci skupiny zahájeny v prvním čtvrtletí r. 2008, kdy bude
s jejími členy dohodnut přesný okruh úkolů pro rok 2008 a gesce za jejich
zpracování.
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4.3 Metodika přípravy státní správy na zavedení eura
Národní plán ukládá připravit systém a metodiku kontroly připravenosti
veřejné správy na zavedení eura a zveřejnit související systém hodnocení.
Tento úkol vychází z poznatku, že na zavedení eura musejí být orgány státní správy
i územních samospráv včas a s dostatečným předstihem připraveny, aby mohly
dostát svým povinnostem vůči občanům, zaměstnancům a partnerům. Přechod na
společnou měnu bude v této oblasti představovat časově náročný proces s potřebou
koordinovat činnosti mnoha účastníků, z čehož vyplývá, že zodpovědné osoby
včetně vlády ČR musí mít jasný přehled o postupu prací.
Metodika přechodu státní správy na zavedení eura by měla obsáhnout
všechny klíčové aspekty, které musí být koordinovány (právní normy, informační
a komunikační systémy, formuláře, proškolení zaměstnanců, organizační otázky)
a které

musí

respektovat

funkční

provázanost

mezi

orgány

pro

zajištění

konzistentního přechodu a vyvarování se nákladným improvizacím. Vymezit by
měla stupně odpovědnosti za vypracování a realizaci dílčích segmentů přechodu na
euro, za plánování a rozpočtování a za celkovou koordinaci a průběžnou kontrolu.
Navrhnut by měla ucelený a standardizovaný sytém reportingu, aby postup
informací zajišťoval jasný přehled o stavu prací a umožňoval dialog o problémech,
změnách a prioritách mezi jednotlivými stupni odpovědnosti. Na vrcholu této
pyramidy by měla stát pravidelná informovanost vlády o postupu prací v přípravách
státní správy na zavádění eura.
Problematika přípravy státní správy na zavedení eura se stala jednou
z prioritních oblastí zahájeného Twinningu, který Organizační výbor NKS navázal
s belgickou centrální bankou. Probíhající výměna zkušeností dokládá, že některé
země eurozóny věnovaly této problematice vysokou pozornost. Je zjevné, že proces
přechodu státní správy na euro se v těchto zemích opíral o důkladnou metodickou
přípravu a o sadu metodických textů zpracovaných na vysoké profesionální úrovni,
s hlubokou znalostí procesů probíhajících v orgánech státní správy. Autorem
metodiky byla externí poradenská firma s bohatými zkušenostmi s projektovým
řízením složitých procesů.
V současné etapě přípravným prací se Organizační výbor NKS zaměřuje na
odhad nákladů jednotlivých variant metodické pomoci při přechodu státní správy
na euro. Analyzovány budou alternativní varianty, které se budou lišit mírou
propracovanosti metodických podkladů a jejich finanční náročností. Jako minimální
varianta se ukazuje být metodická pomůcka využitelná osobou odpovědnou za
adaptaci resortu na podmínky společné měny bez ambicí aktivně vstupovat do
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příprav jednotlivých resortů. Vyšší formou je pak již zmíněná komplexní metodika
s různými

úrovněmi

a horizontální

odpovědnosti,

komunikace

a

s

s

propracovaným

návrhem

objektivních

systém

vertikální

hodnotících

kritérii

připravenosti jednotlivých resortů. Po vyjasnění těchto věcných otázek bude úkolem
NKS navrhnout další postup.

4.4 Příprava na zavedení eura v rámci územních samospráv
Zavedení eura může být úspěšné pouze tehdy, stanou-li se regiony a obce
důležitým hráčem tohoto procesu. Tato skutečnost je dána tím, že zejména obecní
úředníci a představitelé obecní samosprávy jsou prakticky v denním kontaktu
s obyvateli a mají tak nejlepší možnosti jak předávat jednotlivým skupinám
obyvatel informace rychle, přesně a včas. Neméně důležitá je i příprava
samotných regionálních a obecních úřadů ve všech jejich základních funkcích:
jako subjekt veřejné správy, jako zřizovatel příspěvkových organizací, jako
zaměstnavatel, jako podnikatelský subjekt, jako zakladatel obchodních společností.
S touto významnou rolí počítá Národní plán, který doporučuje větší zapojení
územních samosprávných celků, a to jednak pro vedení úspěšné komunikační
kampaně a dále pro získání dostatku informací pro zavedení eura na úrovni územní
samosprávy.
V současné době, kdy není stanoven závazný termín pro zavedení eura, je
účelné orientovat se pouze na základní přípravné práce. V této první etapě půjde
o navázání pravidelných pracovních kontaktů s institucionálními představiteli
územních samosprávných celků, což je Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR.
Tyto kontakty by měly vést k průběžné informovanosti představitelů územní
samosprávy o stavu připrav na zavedení eura a o všem, co se dotýká působnosti
územních samospráv (např. dopady na veřejné rozpočty, změny v účetnictví
a výkaznictví, programy finančního plánování, aj.).
Zvyšování intenzity připrav na úrovni územních samospráv se bude odvíjet
od stanovení termínu pro zavedení eura. V této druhé fázi bude nutné rozpracovat
mnohé otázky v oblastech legislativně-právní, ekonomické, hospodářskoadministrativní, technické a komunikační. Pro místní podmínky bude nutné
vybudovat mechanismy dohledu a kontroly nad zavedením eura, přistoupit
k sestavení i vzorových plánů přechodu územních samospráv na zavedení eura,
k vytvoření pracovních skupin zodpovědných za problematiku eura. Organizovány
budou regionální semináře zaměřené na zainteresované osoby (obecní a krajští
úředníci, pracovníci neziskových organizací, drobní podnikatele, aj.). Průběh příprav
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bude muset rozptýlit představu, že zavedení eura se dá na místní úrovni
zjednodušit na nějaké jednorázové rozhodnutí či na lehkovážné uvažování, že půjde
pouze o výměnu platidla.

4.5 Příprava informačních systémů
Problematiku přípravy informačních systémů (IS) na zavedení eura lze
rozdělit do více etap, mezi nimiž lze jmenovat např. zmapování IS dotčených
zavedením eura, vypracování plánu provedení úprav IS, výběr vhodného realizátora
požadovaných úprav, realizace a otestování úprav IS a řadu dalších aktivit. Důležité
je přitom správné načasování přípravných prací. Stejnou chybou by bylo přípravy
zanedbat a nezačít s úpravou IS včas, jako i začít příliš brzy. Je třeba vyjít
z poznatku, že životnost IS je přibližně 5 let, z čehož plyne, že není vhodné se
zabývat těmi IS, jejichž životnost před zavedením eura skončí. S velkým časovým
předstihem však nelze upravovat ani IS s životností zasahující za okamžik zavedení
eura, neboť hrozí nebezpečí, že úpravy nebudou odpovídat přijaté legislativě,
technologickým standardům apod. Z toho vyplývá, že drtivá většina úkolů
souvisejících s přípravou IS je vázána na datum zavedení eura. Jelikož ale
s přípravami IS je třeba začít nejpozději 3 roky přede dnem zavedení eura, je
nutné, aby byl přechod na euro oznámen minimálně s tímto předstihem.
Nicméně i pro oblast IS lze aplikovat princip, že řadu přípravných prací lze
provádět i bez pevně stanoveného data zavedení eura v České republice. To se týká
především získávání a studia zkušeností s přechodem na euro v oblasti
informatiky ve vybraných zemích eurozóny. S tímto cílem pracovní skupina
zorganizovala v srpnu a září roku 2007 prezentaci předních konzultačních firem,
které mají praktické zkušenosti v podpoře při zavedení eura. Prezentace se
zúčastnily firmy KPMG, PWC a Deloitte. Účelné bude shromažďovat zkušenosti
z nových členských zemí EU, které již buď euro zavedly (Slovinsko, Malta, Kypr)
nebo se na zavedení eura intenzivně připravují (Slovensko). Pracovní skupina pro
informatiku a statistiku do budoucna vytvoří soubor pravidel „Best Practices“, které
by bylo možné včas upravit na podmínky ČR a předejít tak opakování chyb, kterých
se dopustily země s dřívějším termínem zavedení eura.
S ohledem na organizační i finanční náročnost adaptace IS bude nutné
stanovit jednoznačné odpovědnosti za provedení potřebných změn. S dostatečným
předstihem musí proběhnout legislativní změny, na jejichž základě mohou být
vlastní úpravy realizovány. Jednoznačně musí být např. stanoveno, jakých IS se
zobrazování v obou měnách týká (zda jen výstupu vůči občanovi či širšímu okruhu
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adresátů). Jasně musí být stanoveny termíny zahájení a ukončení zobrazování
v obou měnách. V neposlední řadě je nutno seznámit dotčené subjekty s tím, jakým
způsobem bude zajištěno financování nutných úprav IS. Závěry provedených analýz
budou promítnuty do Obecného zákona o zavedení eura a případně

do

zmocňujících vyhlášek Ministerstva vnitra a Českého statistického úřadu.

4.6 Informační kampaň a komunikace
Tento okruh aktivit vyplývá z Plánu činnosti NKS na rok 2007, který ukládá
Zahájit základní informační kampaň s tématy podle výsledků průzkumů veřejného
mínění a potřeb specifických cílových skupin, dále Vybudovat informační kanály
s profesními a zájmovými asociacemi a svazy pro informování o zavedení eura
a zajištění zpětné vazby a konečně Rozvíjet spolupráci s profesními asociacemi,
sociálními partnery a dalšími institucemi. V rámci tohoto zadání byly v r. 2007
uskutečněny následující aktivity.
OV NKS uspořádal dne 4. října 2007 pod záštitou ministra financí a ve
spolupráci s vydavatelstvím Economia a.s. konferenci Euro – naše příští měna.
Vedle ministra financí vystoupili na konferenci představitelé nejvýznamnějších
společenských a profesních skupin (podnikatelské svazy, svazy spotřebitelů,
odbory) a rovněž byly prezentovány relevantní poznatky k důsledkům zavedení eura
v ČR v podání významných představitelů ekonomického výzkumu. Konference
vyvrcholila panelovou diskusí za účasti národního koordinátora zavedení eura,
představitelů ČNB a dalších předních expertů na danou problematiku. Ke
konferenci byl vydán sborník a DVD, jež lze zdarma objednat na emailové adrese
euro@mfcr.cz.
Dne 17. října 2007 se v Kongresovém centru ČNB konal seminář pořádaný
Českou bankovní asociací ve spolupráci s Českou národní bankou na téma
„Příprava na euro začíná již dnes!“. V rámci programu se zahraniční účastí
(přednášející ze Slovinska, Lucemburska a Slovenské republiky) proběhly rovněž
prezentace zástupců OV NKS a pracovní skupiny pro finanční sektor.
K vypracování úvodní analýzy a návrhu strategie budoucí informační
kampaně (včetně průzkumů veřejného mínění) byla navázána spolupráce s firmou
Factum Invenio. Podle zadání Ministerstva financí byly v průběhu roku 2007
vypracovány dva analytické a koncepční materiály: Sekundární analýza k tématu
zavedení eura v České republice a Návrh strategie výzkumné podpory komunikační
strategie k zavedení eura v České republice. Vedle toho byl touto firmou dne
29. listopadu 2007 zorganizován na ministerstvu financí seminář Výzkum veřejného
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mínění v souvislosti s přechodem na euro. Uvedené materiály mapují současné
postoje české veřejnosti k euru. Po koncepční i procesní stránce rovněž definují
budoucí adekvátní kroky v oblasti monitorování a působení na postoje veřejnosti
k euru,

včetně

adekvátního

způsobu

prezentace

zavádění

eura

v

různých

propagačních materiálech. Strategie je členěna na současnou etapu, kdy dosud
nebyl vládou stanoven termín zavedení eura, etapu následující po vyhlášení tohoto
termínu a konečně etapu po vlastním zavedení eura. Dokument Sekundární
analýza k tématu zavedení eura v České republice bude prezentován na webu na
adrese www.zavedenieura.cz.
V zájmu naplňování úkolu informovanosti a spolupráce s dalšími institucemi
zadalo

Ministerstvo

financí

vypracování

„Studie

vlivu

zavedení

eura

na

ekonomiku ČR“. Jejím účelem bylo shrnout dostupné poznatky na toto téma
a zároveň je obohatit o odpovědi na otázky, jež si veřejnost již nyní v souvislosti
s budoucím zavedením eura často klade. Studii vypracoval tým autorů Provozně
ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

4.7 Sledování zahraničních zkušeností
Organizační výbor NKS jako reprezentant ministerstva financí a ČNB mají své
delegáty v PAN II (Public Administration Network), což je pracovní skupina
zřízená při EK jako platforma pro výměnu zkušeností pro všechny členské země,
které dosud nezavedly euro. Jednání této pracovní skupiny se zaměřují na aktuální
vývoj praktických příprav na zavedení eura (v současné době jsou předávány
zkušenosti Slovinska, Malty a Kypru), diskutovány jsou návrhy doporučení EK
k opatřením usnadňujícím přechod na euro, pozornost je věnována stavu
konvergence v členských zemích. Program jednání je také přizpůsobován aktuálním
otázkám (např. vlivu zavedení eura na ceny, přínosům eura pro podniky, nárokům
na úpravy mincovních automatů, významu komunikačních aktivit, apod.) Účast
v PAN II patří ke stěžejním aktivitám, jejichž prostřednictvím se do ČR přenášejí
zahraniční zkušenosti se zaváděním eura. Delegáti ČR mohou využívat této
platformy

ke

spoluúčasti

na

koncipování

či

oponentuře

nově

vznikajících

metodických pokynů v této oblasti. Získané poznatky se předávají dalším
zainteresovaným pracovníkům prostřednictvím interních komunikačních kanálů
uvnitř MF resp. ČNB, zprostředkovaně pak i mezi širší okruh expertů.
Další významnou platformou pro výměnu zkušenosti je DIRCOM (Directors
of Communication on the Euro), kde mají rovněž Organizační výbor NKS jako
reprezentant ministerstva financí a ČNB své zástupce. V této skupině se 1 -2x ročně
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setkávají reprezentanti členských států Evropské unie zodpovědní za komunikaci
o euru. Na zasedání DIRCOMu jsou diskutovány zejména komunikační kampaně
zemí vstupujících do eurozóny a analyzovány průzkumy veřejného mínění
o jednotné evropské měně.
Organizační výbor NKS uspěl u Evropské komise s návrhem financování
Twinning projektu zaměřeného na praktické aspekty zavedení eura (ECFIN Project
Propsal 2141, schválen 13. 7. 2007) s Národní bankou Belgie. Dalším účastníkem
projektu je Česká národní banka. Za českou stranu se projektu zúčastní i experti
dalších institucí, např. ministerstva spravedlnosti. Projekt zahrnuje sérii prezentací
a konzultací s belgickými experty v oblastech, které jsou pro NKS relevantní
v nynějším stádiu, kdy doposud nebylo vládou rozhodnuto o konkrétním datu
zavedení eura v ČR. Zejména se jedná o koncepční otázky spojené s vytvářením
efektivních organizačních a institucionálních struktur, které zabezpečují technickou
stránku zavedení eura, koncepční přístup k souvisejícím legislativním problémům,
strategie přípravy a monitoringu příprav v rámci státní správy, speciální problémy
konverze koruny na euro (daně, finanční instrumenty apod.) a rovněž strategie
technických příprav v rámci centrální banky. První zasedání v rámci projektu se
uskutečnilo 24.-25. září 2007 v Bruselu a věnovalo se zejména všeobecné
problematice řízení procesu zavádění eura. Druhé zasedání proběhlo v Praze ve
dnech 14.-15. ledna 2008 a jeho hlavní náplní byla strategie řízení legislativního
procesu zavádění eura, včetně časování legislativních aktivit a konkrétního obsahu
vybraných zákonů. Rovněž byly projednávány speciální legislativně technické
problémy typu zaokrouhlování a zarovnávání v rozpočtové sféře nebo u finančních
instrumentů. V průběhu roku 2008 proběhnou ještě dvě zbývající zasedání, která
se budou zabývat dalšími relevantními problémy.
Mezi důležité zdroje zahraničních zkušeností a komunikační kanály vůči
české veřejnosti se řadí také zapojení Organizačního výboru NKS do sítě Euro
Team. Tato síť byla zřízena Evropskou komisí v roce 2006 v 10 nových členských
zemích EU, na které se vztahovala povinnost přijetí eura. Členové národních Euro
Teamů jsou vybraní odborníci na hospodářské a finanční záležitosti. Pod patronací
Zastoupení EK v jednotlivých zemích a generálního ředitelství EK pro hospodářské
a finanční věci (ECFIN) vykonávají zejména osvětovou činnost prostřednictvím
přednášek, konferencí a jiných veřejných vystoupení. Zároveň jsou pravidelně
školeni v otázkách zavádění eura na půdě EK v Bruselu.
Během roku 2007 docházelo i k celé řadě dalších jednorázových aktivit
orientovaných na získání přehledu o zahraničních zkušenostech s přípravou na
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zavedení eura. Jmenovat lze především pracovní cestu OV NKS do Bratislavy
(20. 6. 2007), kde byl navázán kontakt se zplnomocněncem vlády SR pro zavedení
eura, či pracovní cestu pracovníků OV NKS do Slovinska k jednání na úřadu vlády,
centrální bance a hospodářské komoře (Lublaň 20.-22. 8. 2007). Vedle toho se
pracovníci OV NKS resp. národní koordinátor pro zavedení eura zúčastnili řady
konferencí i dalších akcí věnovaných problematice zavedení eura. O veřejných
aktivitách národního koordinátora je veřejnost informována na internetové stránce
www.zavedenieura.cz.

V. Aktualizované matice s indikativním harmonogramem úkolů
pracovních skupin
Součástí Zprávy je sjednocení podoby stanovených úkolů Národního plánu
do přehledné matice úkolů podle jednotlivých pracovních skupin. Termíny pro
plnění úkolů jsou obecně časovány v návaznosti na stanovené datum zavedení eura
v České republice ve formátu € ± n, kde n je počet měsíců před resp. po okamžiku
zavedení eura (pokud není v tabulce specifikováno jinak).

5.1 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura ve
finančním sektoru
číslo
1
1.1
1.2

Popis, specifikace
Zavedení € do hotovostního
oběhu
Příprava mincí a bankovek
v euroměně
o výběr návrhů na národní
strany mincí
o výběr námětů
o rozhodnutí o struktuře
euromincí v oběhu, stanovení
předpokládaného počtu
potřebných mincí
o výběrové řízení na dodavatele
mincí
o výroba nástrojů (ve spolupráci
s mincovnou), výroba
limitovaného množství vzorků
mincí všech hodnot
o zahájení výroby mincí
o stanovení potřebného objemu
bankovek, počátek jednání
s ECB o uzavření smlouvy o
předzásobení s příslušnou NCB

Termín
Poč. přípravy
Splnění

€-36

€

€-36

€-24

€-36
€-24

€-30
€-24

€-24

€-18

€-18

€-6

€-6
€-24

€-6
€-12

Předpokládaní
gestoři

ČNB
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číslo
1.3

1.4

Popis, specifikace
Plán pro výměnu oběživa
Příprava předzásobení bank €
o závazné požadavky eurových
bankovek
o závazné požadavky eurových
mincí
o zahájení předzásobení bank
Druhotné předzásobení
o závazné požadavky bank na
euromince a eurobankovky
v nominální hodnotě
o zahájení druhotného
předzásobení
Změny v systému platebních karet,
ATM, prodejních automatů apod.
o změny nastavení ATM
o ATM (bankomaty) – změny SW
vybavení

1.5

1 .6

Duální oběh, výměna bankovek a
mincí, stažení a likvidace Kč
o duální oběh
o výměna stahovaných mincí
v bankách
o výměna stahovaných bankovek
v bankách
o výměna stahovaných mincí
v ČNB
o výměna stahovaných bankovek
v ČNB
Přeprava, skladování, ochrana
hotovosti
o € bankovek a € mincí
o bankovek a mincí české měny
stahovaných z oběhu
Logistická podpora výměny oběživa
o výběr uschovacích míst
s potřebnou kapacitou (pro
euro mince + pro Kč mince) a
jejich stavební úpravy a
zabezpečení
o výběr střediska pro ničení
mincí Kč a jeho zabezpečení
(bude-li to nutné)
o zahájení likvidace zásob
českých mincí (bude-li to
nutné)
o úprava poboček pro příjem
eura – úprava vjezdu dotačních
boxů, příp. technickobezpečnostních systémů
o příprava, příp. úprava
přepravních vozidel dle
požadavku ECB
o projednání způsobu ochrany
transportů peněz s Policií ČR

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-36
€-13
€-24
€-12
€-12
€-6

Předpokládaní
gestoři
ČNB
ČNB+banky

€-12

€-6

€-3

€

€-12

€-6

€-1

€

ČNB + banky

€-27

€

banky,
autorizační a
zpracov. centra

€-27
€-27

€
€

€-24

€+6

ČNB, banky

€
€

€+2 týdny
€+6

banky, ČNB
banky

€

min €+6

€

€+60

ČNB

€

bude rozh.
dodatečně

ČNB

€-12
€-12

€-24

€-6

€-36

€-6

€-6

€+

€-36

€-12

€-24

€-6

€-24

€-6

ČNB+banky

banky

ČNB, banky,
CIT
ČNB, banky
ČNB, banky,
CIT
ČNB, banky,
CIT, Policie ČR
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číslo

1.7
1.8

2
2.1.

2.2

Popis, specifikace
o příprava techniky na
zpracování mincí a bankovek
v euroměně, jednání se
servisními organizacemi
Likvidace bankovek a mincí české
měny stažených z oběhu
Komunikace s odbornou a laickou
veřejností
Zavedení € do bezhotovostního
oběhu
Plné zapojení do systému TARGET2

Konverze účtů, platebních karet a
dalších platebních nástrojů
o konverze bankovních účtů
o konverze úvěrových produktů,
akreditivů a záruk

Změny v systému platebních karet
o POS (prodejní místa) – změna
SW vybavení
Duální označování cen a peněžních
částek
o začátek
o konec
Elektronické bankovnictví
Změny TPS – CERTIS, IBAN, BIC
Konverzní pravidla a pravidla pro
zaokrouhlování (nařízení EU
1103/97 a 974/98)
Konverze produktů mezibankovního
trhu (spot, opce, swap)
Konverze opravných položek,
pojištění vkladů
3
3.1

3.2
3.3

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-36
€

€-12

Předpokládaní
gestoři

ČNB

€-36

€+12

ČNB, banky

€-36

€-6

ČNB – účast
povinná;
banky – dle
vlastního
uvážení

€-36
€-30

€
€

banky
banky

€-30

€

banky,
autorizační a
zprac. centra
banky

€-(5-6)
€+12
€-30
€-36
€-36

€-6
€
€

€-24

€

banky
ČNB, banky
obecně přijatá
pravidla pro
zaokrouhlování
ČNB, banky

€-24

€

banky

€-24

€

€-24

€

Adaptace tržních indexů a
referenčních sazeb, změna
kurzovního lísku (z ČNB na ECB)

€-24

€

Přizpůsobení vypořádacích systémů
(SKD, burza, SCP, RM-S apod.)
Konverze IT a účetních systémů

€-24

€-12

€-36

€

ČNB, subjekty
finančního trhu
MF a ČNB,
subjekty
finančního trhu
provozovatelé
systémů
ČNB, subjekty
finančního trhu
provozovatelé
systémů
banky

Subjekty finančního sektoru a
euro, IS, ochrana spotřebitele
Konverze majetkových podílů,
přepočet základního kapitálu
Konverze cenných papírů a dalších
produktů finančního trhu
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číslo

Popis, specifikace
Interní SW systémů a aplikaci
subjektů finančního trhu
Externí SW systémů subjektů
finančního trhu
Přehled opatření v souvislosti
s ochranou spotřebitele (zejména
duální označování cen výrobků a
služeb a peněžních částek)
o koncepce ochrany spotřebitelů
při zavedení eura

3.4

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-36
€-6
€-36

€-6

€-48

€-36 (+
přípr. fáze)

€-24

€-6

€-12

€-(5-6)

Předpokládaní
gestoři
banky
banky
MPO ČR, MF
ČR, NKS
banky a ostatní
subjekty
finančního
sektoru

o duální označování (příprava –
zahájení)
€+12
o konec duálního označování

4

Legislativa1

4.1

Příprava nového zákona o ČNB

4.2

Změna zákona o platebním styku
č.124/2002 a vyhlášky č. 62/2004
+ možnost implementace/reflexe
(IBAN, BIC, TARGET, NLF/PSD)
Vyhláška ČNB o ukončení platnosti
CZK
Smluvní dokumentace k bankovním
produktům a službám

4.3
4.4

20062

€-24

2008/9
(platnost,
účinnost =
€)
€-12

ČNB

ČNB

€-12

€

ČNB

€-24

€-6

ČNB, banky

5

Komunikace

5.1

Komunikace a příprava na €
nebankovních organizací
souvisejících s chodem bankovního
sektoru (mobilní operátoři,
VISA/MasterCard, Burza CP)
Komunikace a vzdělávání
pracovníků v oblasti finančního
sektoru
Interní komunikace

€-36

€+6

banky

€-36

€+6

ČNB, banky

€-36

€+2

Externí komunikace – vůči
klientům / spotřebitelům

€-24

€+12

subjekty
finančního trhu,
ČNB
ČNB, subjekty
finančního trhu,
CIT

5.2

5.3

5.4

1

Národní plán zavedení eura v České republice bude dále aktualizován v návaznosti
na usnesení vlády č. 266 ze dne 19. března 2007 po provedení změny zákona
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon).
2 připraveno paragrafované znění k projednání ve vládě ČR
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5.2 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti
legislativy
číslo

Popis, specifikace

1

Příprava obecného zákona

2

Příprava Harmonogramu
legislativních prací souvisejících
se zavedením eura3

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-36
€-24

€-36

€

Předpokládaní
gestoři
MF + ČNB +
NKS
Bude
stanoveno

5.3 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast
veřejných financí a ve veřejné správě a samosprávě
číslo

Popis, specifikace

1

Státní rozpočet, rozpočty
územních samospráv a státní
fondy
Zpracování závěrečných účtů
kapitol a SZÚ ve dvojím vyjádření
za rok předcházející roku €
Příprava SR na € bude prováděna v
korunách a rovněž v eurech
Finanční vypořádání ve dvojím
vyjádření za rok předcházející roku
€
Úprava finančních vztahů SR k
rozpočtům ÚSC

1.1

1.2
1.3

1.4

2

Sociální zabezpečení a veřejné
zdravotní pojištění
Veškeré potřebné změny související
se zdravotním pojištěním a
poskytováním zdravotních služeb
(např. určení ceny jednoho bodu
stanoveného pro úhrady za
poskytnutou zdravotní péči ze
strany zdravotních pojišťoven)
ČSSZ platí v prosinci České poště
zálohu na výplaty důchodů v lednu
následujícího roku
Přepočítání korunové částky pomocí
přepočítacího koeficientu a
zarovnání podle zásady nepoškodit
občana v případě podání žádosti o
důchod v roce předcházející roku €,
která je vyřízena v roce €
Výpočet redukčních hranic u
nemocenského pojištění bude
provedeno zarovnání podle zásady
nepoškodit občana
Dávky nemocenského pojištění za
prosinec roku předcházejícímu roku
€ budou vyplaceny v lednu roku €

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Termín
Poč. přípravy
Splnění

€

€+4

€-9

€-3

€

€+3

€-9

€-3

Předpokládaní
gestoři
MF

MF+MPSV+MZd
€-9

€-3

€-1

€+1

€-6

€

€

€

€-1

€+1

3

Konkrétnější časový harmonogram bude zpracován následně po určení data vstupu
ČR do eurozóny.

29

číslo

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Předpokládaní
gestoři

za použití přepočítacího koeficientu
3

Účetnictví a výkaznictví

3.1

Vykázání účetní závěrky za účetní
období (rok předcházející roku € )
jednak v korunách a jednak v
eurech podle přepočítacího
koeficientu

4

Daně a cla

4.1

Vykázání daňových přiznání k dani
z příjmu za rok předcházející roku €
v korunách a následné přepočítání
na eura podle přepočítacího
koeficientu
Stanovení specifického postupu pro
subjekty, které vedou pouze
daňovou evidenci
Vykazování statistických údajů o
daňových příjmech v časových
řadách bude přepočítáno
koeficientem pro umožnění
provádění meziročního porovnání a
analýzy.
Zpracování metodických postupů
souvisejících s procedurami celního
a daňového řízení dle celního
kodexu

4.2

4.3

4.4

5

Mzdy a platy

5.1

Hodnoty na výplatních páskách
budou uvedeny v korunách i v
eurech po celou dobu povinného
duálního označování cen

6

Konverze informačních systémů

6.1

Zabezpečení úprav informačních
systémů
ARIS,CEDR,ISPROFIN,ADIS,AVIS,V
EMA a dalších, které do doby přijetí
eura vzniknou

7

Legislativa

7.1

Úprava se bude týkat daňové,
sociální oblasti a veřejných
rozpočtů
Upravení zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů

7.2

MF
€

€

MF
€-12

€+6

€-12

€+6

€-12

€+12

€-12

€

MPSV
€-6

€+12

MF
€-24

€-6

MF+MPSV+MZd
€-24

€-12

€-24

€-12

30

5.4 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti
informačních a statistických systémů
Číslo

Termín
Popis, specifikace

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Předpokládaní
gestoři

Poč. přípravy
Splnění
Opatření pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
Zmapování současného stavu
PS pro IaS
informačních systémů ministerstev
€-36
€-32
a ostatních orgánů ústřední státní
správy s ohledem na provázanost
těchto systémů s přechodem na
euro a se souvisejícími
legislativními změnami. Stanovení
obecné metodiky, podle které by
měla ministerstva a ostatní orgány
ústřední státní správy při přechodu
na euro postupovat.
Analýza přípravy na zavedení Eura
2008
2009
PS pro IaS
ve Slovinsku a účinnost těchto
Požádat o
příprav z hlediska prvního roku
spolupráci
fungování
příslušné orgány
ve Slovinsku
Analýza přípravy na zavedení Eura
2010
2011
PS pro IaS
na Slovensku a účinnost těchto
Požádat o
příprav z hlediska prvního roku
spolupráci
příslušné orgány
fungování
na Slovensku
Analýza přípravy na zavedení Eura
2011 a dále
PS pro IaS
a účinnost těchto příprav z hlediska
Požádat o
praktického fungování v dalších
spolupráci
zemích, které zavedou Euro po roce
příslušné orgány
2009 a před ČR (Polsko, pobaltské
těchto zemí
státy)
Provést revizi existujících
Ministerstva a
finančních IS ve své působnosti a
€-36
€-32
ostatní ústřední
určit, které je potřeba pro přijetí
orgány státní
eura přizpůsobit.
správy
Po provedené revizi vypracovat plán
Ministerstva a
konverze a úpravy finančních IS,
ostatní ústřední
který bude obsahovat potřebné
€-32
€-30
orgány státní
kroky na zabezpečení konverze
správy
finančních údajů obsažených v IS,
případně samotné přizpůsobení
fungování IS.
Na základě plánu konverze a
Ministerstva a
úpravy finančních IS v souladu s
ostatní ústřední
doporučeními podle popisu
€-30
€-18
orgány státní
nejdůležitějších úkolů (viz NP bod
správy
7.4) provést samotnou konverzi
finančních IS.
Fáze testování IS po provedení
Ministerstva a
konverze. Během této fáze
€-18
€-12
ostatní ústřední
proběhne dolaďování IS a
orgány státní
odstranění nedostatků zjištěných
správy
během testovacího provozu.
Spuštění IS, které budou
€-12
€-6
Ministerstva a
připraveny na podmínky eura, jako
ostatní ústřední
zákonného platidla.
orgány státní
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1.10

Tvorba a novelizace metodiky pro
všechna pracoviště státní
statistické služby a koordinace
pracovišť státní statistické služby,
včetně používané metodiky,
ukazatelů, měrných jednotek a
stanovení obsahu statistických
zjišťování.

2.
2.1

Opatření pro subjekty územní samosprávy
Zmapování současného stavu IS
€-42
orgánů územních samospráv, obcí,
měst a krajů s ohledem na
provázanost těchto systémů s
přechodem na euro a s případnými
souvisejícími legislativními
změnami. Stanovení obecné
metodiky, podle které by měly
orgány územních samospráv, obcí a
měst při přechodu na euro
postupovat.
Provést revizi existujících
€-36
finančních IS ve své působnosti,
které je potřeba pro přijetí eura
přizpůsobit.
Po provedené revizi vypracovat plán
konverze a úpravy finančních IS,
který bude obsahovat potřebné
€-32
kroky na zabezpečení konverze
finančních údajů obsažených v IS
případně samotné přizpůsobení
fungování IS.
Na základě plánu konverze a
úpravy finančních IS v souladu s
doporučeními podle popisu
€-30
nejdůležitějších úkolů (viz NP bod
7.4) provedou samotnou konverzi
finančních IS.
Fáze testování IS po provedení
konverze. Během této fáze
€-18
proběhne dolaďování IS a
odstranění nedostatků zjištěných
Spuštění IS, které budou
připravené na podmínky eura jako
€-12
zákonného platidla.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1

€-18

Opatření pro zavedení eura v podnikatelské sféře
Zmapování současného stavu IS v
€-36
podnikatelské sféře s ohledem na
provázanosti těchto systémů
s přechodem na euro a s
případnými souvisejícími
legislativními změnami.
Vypracování obecných doporučení,
která podnikatelskou sféru včas
připraví na přechod na euro. V
rámci podniku zde bude
nezanedbatelná role podnikového

€-12

správy
ČSÚ

€-36

PS pro IaS

€-32

Subjekty územní
samosprávy

Subjekty územní
samosprávy
€-30

Subjekty územní
samosprávy
€-18

€-12

Subjekty územní
samosprávy

€-6

Subjekty územní
samosprávy

€-32

PS pro IaS
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3.2

euro koordinátora (viz též kapitola
Nefinanční sektor a ochrana
spotřebitele).
Zhodnocení použitelnosti
softwarového vybavení.

€-24

€-18

3.3

Prověření kapacity hardwarového
vybavení.

€-24

€-18

3.4

Přizpůsobení a nákup softwarového
vybavení.

€-18

€-6

Subjekty
podnikatelské
sféry
Subjekty
podnikatelské
sféry
Subjekty
podnikatelské
sféry

5.5 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast
nefinančního sektoru a ochrany spotřebitelů
číslo
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Popis, specifikace
Duální označování cen a duální
cirkulace
Zajištění fungování systému
řádného duálního označování cen
zboží, služeb v souladu s
příslušnými předpisy – euro
informativní
Zajištění fungování systému
řádného duálního označování cen
zboží, služeb v souladu s
příslušnými předpisy – euro platné
Dopracování metodiky duálního
označování cen a její případná
průběžná aktualizace
Zajištění fungování systému duální
cirkulace v oblasti prodeje zboží a
služeb

2

Etika přechodu na euro

2.1

Podpora přijetí dohody mezi
organizacemi spotřebitelů a
profesními sdruženími a firmami,
obsahující dobrovolný závazek
etického přístupu obchodníků k
přechodu na euro
Zajistit podporu a publicitu v
systému dohod o etickém přístupu
obchodníků v rámci komunikační
kampaně

2.2

3

Kontrola, monitoring cen

3.1

Provádění podrobnějšího
monitoringu cen v kratších
časových intervalech dle
připraveného scénáře průběžně
aktualizovaného v návaznosti na
cenový vývoj

Termín
Poč. přípravy
Splnění

€-6

€

€

€+12

€-18

€-6

€

€+0,5

Předpokládaní
gestoři
MPO, MF

MPO, Svaz
obchodu a CR,
spotřebitelská
sdružení
€-12

€+12

€-12

€+6

MPO, MF, ČSÚ
€

€+12
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číslo
3.2

3.3

4
4.1

Popis, specifikace
Kontrola dodržování zákonných
povinností upravujících přechod na
euro v oblasti ochrany spotřebitelů
(např. správné označování cen)
příslušnými dozorovými orgány;
příprava potřebných metodik na
úrovni těchto dozorových orgánů
Zajištění elektronických,
telefonických a jiných cest na
úrovni dozorových orgánů,
umožňujících bezproblémovou
komunikaci občanů s těmito orgány
pro případy oznamování porušení
práv spotřebitelů při zavádění eura
a pro uplatňování dotazů a žádostí
o rady
Podnikové aspekty přechodu na
euro
Bude určeno podnikovými
požadavky či zkušenostmi

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-6
€+12

€-12

€+12

Trvale,
průběžně

Trvale,
průběžně

Předpokládaní
gestoři

5.6 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti
komunikace
číslo
1

1.1
1.2
1.3

2

2.1.

Popis, specifikace
Informační internetové stránky o
zavedení eura v ČR na adrese
www.zavedenieura.cz
vyhodnocování uživatelnosti webu
aktualizace a doplnění po vstupu do
ERM II
aktualizace a doplnění po zrušení
výjimky
Distribuce tištěných materiálů se
základními informacemi o
zavedení eura
Distribuce informačních materiálů
podnikatelům

Termín
Poč. přípravy
Splnění
srpen 2007
únor 2008

Předpokládaní
gestoři
MF

březen 2008
€-36

€+6
€-30

€-12

€-6

průběžně

průběžně

MF, ČNB

průběžně

průběžně

MF, ČNB,
spotřebitelská
sdružení

2.2

Distribuce informačních materiálů
občanům/spotřebitelům

průběžně

průběžně

3

Spolupráce s médií, odborné
konference, přednášky, školení a
semináře

průběžně

průběžně

MF, ČNB

4

Vlastní průzkum veřejného
mínění

€-36

€+12

MF, ČNB

5

Komunikační strategie

5.1
5.2

Příprava komunikační strategie
Výběr loga národní kampaně

MF, ČNB
€-30
€-30

€-24
€-24
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číslo

Popis, specifikace

5.3

Zahájení komunikace
* Období od vstupu do ERM II do
rozhodnutí o zrušení výjimky na
zavedení eura orgány EU
* Období od zrušení výjimky na
zavedení eura do zavedení eura
* Období po zavedení eura

6

Komunikační aktivity v
souvislosti se zavedením eura na
Slovensku

7

Spolupráce s organizacemi na
ochranu spotřebitelů a
podnikatelskými organizacemi

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-36
€+6

Předpokládaní
gestoři

březen 2008

březen 2009

MF, ČNB

průběžně

průběžně

MF, ČNB
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