
 

Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura v oblasti 
komunikace a stav jejich plnění  

Termín Předpokládaní  číslo Popis, specifikace 
Poč. přípravy Splnění gestoři 

1 Informační internetové stránky o 
zavedení eura v ČR na adrese 
www.zavedenieura.cz 

srpen 2007 únor 2008 MF 

1.1 vyhodnocování uživatelnosti webu březen 2008 €+6  
1.2 aktualizace a doplnění po vstupu do 

ERM II 
€-36 €-30  

1.3 aktualizace a doplnění po zrušení 
výjimky 

€-12 €-6  

     
2 Distribuce tištěných materiálů se 

základními informacemi o 
zavedení eura 

průběžně průběžně MF, ČNB 

2.1. Distribuce informačních materiálů 
podnikatelům 

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   MF, ČNB 

5.1 Příprava komunikační strategie €-36 €-30  
5.2 Výběr loga národní kampaně €-36 €-26  
5.3 Zahájení komunikace €-36 €+6  
 * 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 Plán krizové komunikace €-36 €-30 MF, ČNB 

     
7 Komunikační aktivity v 

souvislosti se zavedením eura na 
Slovensku 

březen 2008 březen 2009 MF, ČNB 

     
8 Spolupráce s organizacemi na 

ochranu spotřebitelů a 
podnikatelskými organizacemi 

průběžně průběžně MF, ČNB 
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Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS: 
Termín  číslo Popis, specifikace 

Poč. 
přípravy 

Splnění Stav plnění 

1 Informační internetové stránky o 
zavedení eura v ČR na adrese 
www.zavedenieura.cz 

srpen 
2007 

únor 
2008 

Splněno, stránka 
spuštěna 28.2.2008 

1.1 vyhodnocování uživatelnosti webu březen 
2008 

€+6 průběžně 

6 Komunikační aktivity 
v souvislosti se zavedením eura 
na Slovensku 

březen 
2008 

březen 
2009 

průběžně, pracovní 
seminář v únoru 2009 

     
PČ 
NKS 
na 
2009 

Komunikační strategie zavedení 
eura 

 2009 OV NKS zpracoval 
1. pracovní verzi 
materiálu „Komunikační 
strategie k zavedení eura 
v ČR“; materiál 
projednán a schválen 
v PS pro KOM dne 
12.1.2010 

 

 


