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1. Úvod 

 
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České 

republice (dále také NKS) za období červenec – prosinec 2007 navazuje na Zprávu 
o činnosti NKS za období od ledna do června 2007, která byla předložena jako 
informace členům vlády ČR dne 13. srpna 2007. Povinnost informovat pravidelně 
vládu o činnosti NKS za uplynulé pololetí vyplývá z vládního usnesení č. 1510 ze 
dne 23. listopadu 2005. 

 

Tato zpráva, která shrnuje činnost Národní koordinační skupiny pro zavedení 
eura za období od července do prosince roku 2007, byla vypracována ve spolupráci 
s Českou národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy, které jsou 
zastoupeny v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v České republice 
a byla touto skupinou projednána a schválena. 

 

II. pololetí roku 2007 bylo v přípravách na zavedení eura v České republice 
významné především tím, že bylo zahájeno plnění úkolů stanovených Národním 
plánem zavedení eura v České republice, jenž byl schválen usnesením vlády č. 353 
ze dne 11. dubna 2007. Národní plán zavedení eura v České republice (dále také 
Národní plán) představuje dokument, ve kterém je obsažen přehled jednotlivých 
kroků, jež je nezbytné uskutečnit pro bezproblémové a úspěšné zavedení eura 
v České republice. V návaznosti na přijetí Národního plánu byl na zasedání Národní 
koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice schválen Plán činnosti na 
rok 2007. 

 

Usnesením vlády č. 1002 ze dne 29. srpna 2007 vláda České republiky 
schválila Aktualizovanou strategii přistoupení České republiky k eurozóně. Tento 
dokument, který předložil ministr financí ve spolupráci s guvernérem České 
národní banky, v závěrech konstatoval, že hlavní překážkou pro splnění 
maastrichtských kritérií zůstává nekonsolidovaný stav 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. Vláda 
uložila ministru financí předkládat ve spolupráci s guvernérem České národní 
banky vládě vždy do 31. prosince každého kalendářního roku vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti České 
republiky s eurozónou a doplnit ho vždy o část vyhodnocující, zda bylo dosaženo 
dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke 
stanovení cílového data vstupu do eurozóny. 
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2. Institucionální zajištění zavedení eura v České republice 

 

Usnesením č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005 vláda České republiky 
schválila materiál Institucionální zajištění zavedení eura v České republice, vyslovila 
souhlas se zřízením funkce Národního koordinátora pro zavedení eura a se zřízením 
Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, a to v termínu do 31. ledna 2006. 
Ministerstvo financí bylo určeno gestorem za řízení a koordinaci všech činností 
souvisejících s přípravou na zavedení eura.  

 

V NKS jsou aktuálně zastoupeny následující instituce: Ministerstvo financí, 
Česká národní banka, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády ČR. 
Pravidla činnosti NKS a jejích pracovních skupin jsou upravena ve Statutu NKS 
a Jednacím řádu NKS a jejích pracovních skupin, a byla schválených na zasedání 
NKS dne 4. května 2006. Tyto dokumenty upravují pravidla jednání NKS 
a pracovních skupin, postavení národního koordinátora pro zavedení eura jako 
předsedy NKS, práva a povinnosti členů NKS a jejich alternátů, práva a povinnosti 
předsedů pracovních skupin, povinnosti související s gescí pracovních skupin 
a některé další institucionální, administrativní a technické otázky. 

 

Národní koordinační skupina na svém zasedání dne 20. února 2006 rozhodla 
o zřízení níže uvedených pracovních skupin NKS (dále i PS). Činnost pracovní 
skupiny řídí a koordinuje její předseda a každé pracovní skupině byl určen gestor, 
kterým je úřad příslušného člena NKS. V současnosti jsou ustaveny tyto pracovní 
skupiny se stanovenými gestory: 
 

 pro finanční sektor – gestor  Česká národní banka  

 pro legislativu – gestor Ministerstvo spravedlnosti 

 pro veřejné finance a veřejnou správu – gestor Ministerstvo financí 

 pro informatiku a statistiku – gestor  Ministerstvo vnitra  

 pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele – gestor Ministerstvo 
průmyslu a obchodu  

 pro komunikaci – spolugesce Ministerstva financí a České národní banky. 

 
V souvislosti se zřízením Národní koordinační skupiny pro zavedení eura byl 

v rámci Ministerstva financí, které je gestorem celého procesu přípravy na zavedení 
eura v České republice, zřízen Organizační výbor NKS (dále i OV NKS). Vymezení 
role OV NKS bylo schváleno v rámci Statutu NKS na zasedání NKS dne 
4. května 2006. Účelem tohoto výboru je plnění koordinačních, organizačních, 
administrativních a technických úkolů v souvislosti s procesem přípravy na 
zavedení eura v ČR. 
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3. Činnost Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České 
republice v období červenec – prosinec 2007 

 
3.1 Plnění úkolů stanovených Národním plánem zavedení eura v České 

republice, resp. Plánem činnosti NKS na rok 2007 
 
 Na základě vládou schváleného Národního plánu zavedení eura v České 
republice byl Organizačním výborem NKS připraven Plán činnosti NKS na rok 2007, 
který NKS projednala a odsouhlasila na svém zasedání dne 6. června 2007. V plánu 
činnosti jsou u jednotlivých úkolů uvedeny popis úkolu, způsob provedení, 
kontrolní termíny a kdo za úkol odpovídá. Národní koordinační skupina pro 
zavedení eura v České republice stanovila pro nadcházející období následující 
prioritní oblasti:  

 analýza nákladů plynoucích ze zaokrouhlování a zarovnávaní jednotlivých 
příjmových a výdajových částek (např. důchody, dávky, daně, poplatky) pro 
státní správu;  

 zahájení prací na Obecném zákonu o zavedení eura, zpracování přehledu 
právních předpisů, ve kterých budou muset být v souvislosti se zavedením 
jednotné měny provedeny úpravy;  

 rozpracování nástrojů pro ochranu spotřebitelů před neodůvodněným 
zvyšováním cen při přechodu na placení eurem. 

Ve II. pololetí roku 2007 bylo započato s plněním stanovených úkolů.  

 
 Pro plnění úkolu „Projednat obsah návrhu Obecného zákona o zavedení eura“ 
byla na Ministerstvu financí ustavena zvláštní ad hoc pracovní skupina pro 
přípravu Obecného zákona se zástupci Ministerstva financí, České národní banky 
a Ministerstva spravedlnosti. Pracovní skupina pro Obecný zákon úzce 
spolupracuje s pracovní skupinou NKS pro legislativu a Organizačním výborem 
NKS, a je propojena se strukturami NKS nepřímo přes zástupce Ministerstva 
spravedlnosti, kterým je předsedkyně pracovní skupiny NKS pro legislativu. 
 
 Na plnění úkolů mělo významný vliv přijetí Aktualizované strategie 
přistoupení České republiky k eurozóně, kterou schválila vláda usnesením č. 1002 
ze dne 29. srpna 2007. Tento společný dokument vlády ČR a ČNB v závěrech 
konstatoval, že datum přijetí eura se odvine od vyřešení problematických míst 
v rámci zásadní reformy veřejných financí a posílení pružnosti české ekonomiky. 
Skutečnost, že vláda odložila rozhodnutí o datu zavedení eura v České republice, se 
následně promítla do plnění uložených úkolů. V návaznosti na tuto situaci bylo 
třeba vyhodnotit dosavadní plnění schváleného Plánu činnosti na rok 2007 
a posoudit, zda není nutné či vhodné provést změny u některých úkolů. Za tímto 
účelem byla Organizačním výborem NKS zpracována tabulka s přehledem plnění 
úkolů k 31. říjnu 2007, která byla projednána na schůzce národního koordinátora 
s předsedy pracovních skupin dne 24. října 2007 a následně na zasedání NKS dne 
14. listopadu 2007. U některých úkolů bylo navrženo dočasné pozastavení plnění či 
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přesunutí plnění do dalšího období, neboť se ukázalo, že bez stanoveného data 
zavedení eura v ČR je velmi obtížné požadovat a vymáhat plnění těchto úkolů (např. 
vyčíslení rozpočtových potřeb resortů v tříletém horizontu). 

 
Současnému stavu, kdy není oficiálně stanoven termín zavedení eura, byla 

přizpůsobena strategie plnění úkolů. Pozornost byla zaměřena především na 
aktivity metodického charakteru, které je vhodné a zejména efektivní uskutečňovat 
i bez ohledu na stanovení termínu zavedení eura v České republice. 

 
 

3.2 Zpracované a rozpracované úkoly 
 

Národní plán ukládá vypracovat tzv. Obecný zákon o zavedení eura (dále jen 
Obecný zákon). Tento zákon, který bude navazovat na základní nařízení ES týkající 
se zavedení eura, bude hlavním právním předpisem, jenž vytvoří předpoklady pro 
zajištění přechodu na novou měnu. V Plánu činnosti na rok 2007 bylo uloženo 
předložit do konce října 2007 návrh hlavních principů Obecného zákona. Tento 
úkol byl splněn a dokument „Obecný zákon o zavedení eura v ČR – základní 
principy“ byl předložen k připomínkám do pracovních skupin NKS. Předkládaný 
materiál stanoví základní teze, na kterých bude budoucí právní úprava spočívat 
a které vyplývají z příslušných nařízení ES. Zároveň upozorňuje na otázky, které 
bude ještě třeba do budoucna zodpovědět; jde zejména o volbu legislativní techniky 
z hlediska novelizace stávajících předpisů a dále o výběr nejvhodnější metody a míry 
regulace např. v otázce zaokrouhlování 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. V závěrečné části materiálu je uveden harmonogram dalšího 
postupu. 

 
Budoucí přechod na jednotnou evropskou měnu bude spojen 

s přepočítáváním peněžních částek z českých korun na eura a naopak. Půjde 
o velmi rozsáhlé operace, které se výrazným způsobem dotknou soukromého 
i veřejného sektoru a pro svůj význam si vyžádají důkladnou legislativně technickou 
i informační přípravu. Příslušné legislativně technické postupy, které tyto přepočty 
upravují, jsou v obecnosti stanoveny legislativou ES. Vedle těchto obecně závazných 
pravidel se při přepočítávání peněžních částek zároveň nevylučuje i zohlednění 
různých národních zvláštností a tržních konvencí. Plán činnosti NKS pro rok 2007 
uložil připravit obecný podklad k metodice zaokrouhlování při přechodu na euro, 
kdy gestorem tohoto materiálu byl určen Organizační výbor NKS. Zpracovaný 
dokument „Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních 
částek při zavádění eura“ podává ucelené metodické informace a chce s určitým 
předstihem obeznámit zainteresovanou veřejnost se zásadami přepočtu peněžních 
částek mezi českou korunou a eurem v období zavádění eura a s dalšími úzce 
navazujícími problémy (např. v oblasti duálního označování cen, při odstraňovaní 
nekonzistencí navazujících pásem, aj.). Prezentované zásady jsou společné pro 
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všechny subjekty a tvoří zároveň úvodní podklad pro další práce na podrobnějších 
pravidlech pro jednotlivé dílčí oblasti (resorty), jichž se zavedení eura významným 
způsobem dotýká. Dokument byl také předložen k připomínkovému řízení do 
pracovních skupin NKS a výsledný text bude pro veřejnost umístěn na webové 
stránce www.zavedenieura.cz. Od uvedeného dokumentu se očekává, že bude plnit 
roli metodického podkladu při podrobnějším rozpracování dané problematiky podle 
specifik a potřeb jednotlivých resortů. 

 
Dále bylo dosaženo značného pokroku při plnění úkolu vyhotovit webovou 

stránku www.zavednieura.cz, která bude spuštěna do ostrého provozu v lednu 
2008. Další úkoly, u nichž lze rovněž výhledově předpokládat konkrétní výstup, se 
týkají zmapování dopadů zarovnávání na veřejné rozpočty, vypracování 
doporučených postupů usnadňujících přechod na euro pro malé a střední podniky 
či formulaci opatření na posílení důvěry a ochranu spotřebitelů proti 
netransparentním změnám cen.  

 
Organizační výbor NKS bude nadále usilovat o zvýšení informovanosti 

o problematice a současném stavu příprav na zavedení eura v České republice 
u veřejnosti i specifických subjektů, např. u podnikatelské sféry apod. 

 
 
3.3 Konference „Euro – naše příští měna“ a seminář „Euro v České 

republice“ v Poslanecké sněmovně 
 
 Organizační výbor NKS uspořádal ve spolupráci se společností Economia a.s. 
dne 4. října 2007 konferenci „Euro – naše příští měna“ věnovanou problematice 
budoucího začlenění České republiky do eurozóny. Nad konferencí převzal záštitu 
ministr financí, který pozdravil přítomné úvodním projevem. Jako hlavní host 
konference vystoupil slovenský vládní zmocněnec pro zavedení eura Igor Barát. 
Mezi pozvanými řečníky byli přední čeští ekonomové z oblasti akademické sféry 
i z praxe. Přednesené příspěvky ve dvou blocích nazvaných „Problémy přechodu na 
euro očima výzkumu“ a „Naděje, očekávání a rizika ze zavedení eura očima praxe“ 
byly zaměřeny jak na výzkumná témata související s přechodem na společnou 
měnu, tak praktické aspekty Národního plánu zavedení eura v ČR. Poslední část 
konference byla věnována panelové diskusi s podtitulem „Co nám euro přinese 
a odnese?“  
 
 Problematika eura byla též diskutována v Poslanecké sněmovně. Národní 
koordinátor pro zavedení eura a členové pracovní skupiny NKS pro informatiku 
a statistiku se zúčastnili dne 2. října 2007 semináře "Euro v České republice", 
pořádaného parlamentním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Účelem 
semináře, který uvedl předseda výboru Tom Zajíček, bylo informovat o současných 
aktivitách zaštítěných Organizačním výborem NKS a pracovní skupinou NKS pro 
informatiku a statistiku. Mezi pozvanými hosty byli též zástupci ze Slovenska 
(A. Kotián, předseda pracovní skupiny pro informatiku a statistiku, Ministerstvo 

http://www.zavedenieura.cz/�
http://www.zavednieura.cz/�
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financí) a ze Slovinska (M. Ambrož, předseda pracovní skupiny pro informace 
a komunikaci, Ministerstvo pro veřejnou správu). Zahraniční odborníci seznámili 
přítomné se svými zkušenostmi s přípravou státní správy na zavedení eura ve svých 
zemích.  
 
 
3.4 Twinningový projekt Ministerstva financí, České národní banky 

a Národní banky Belgie 
 
 OV NKS uspěl u Evropské komise s návrhem financování projektu 
věnujícímu se praktickým aspektům přípravy eura (ECFIN Project Propsal 2141, 
schválen 13. července 2007). Dalšími účastníky projektu jsou Národní banka Belgie 
a Česká národní banka. Za českou stranu se projektu zúčastní i experti dalších 
institucí – zejména ministerstva spravedlnosti. Projekt zahrnuje sérii prezentací 
a konzultací s belgickými experty v oblastech, které jsou pro OV 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 
proběhlo v Bruselu ve dnech 24.-25. září 2007 a věnovalo se zejména všeobecné 
problematice řízení procesu zavádění eura. Druhé zasedání proběhlo v Praze během 
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 nejméně dvě další zasedání, 

která se budou zabývat ostatními problémy, které byly zmíněny výše. 
 
 
3.5 Aktualizace Národního plánu zavedení eura v České republice 
 

Usnesení vlády č. 353 ukládá ministru financí předložit vládě do 
31. března 2008 aktualizaci Národního plánu zavedení eura České republice. Bylo 
zvažováno, jakým způsobem přistoupit k plnění tohoto úkolu. Jako možné varianty 
připadaly buď vypracování pozměněné verze Národního plánu, a nebo aktualizaci 
Národního plánu pojmout jako „Zprávu o pokroku při plnění Národního plánu 
zavedení eura v ČR“. Touto otázkou se zabývala NKS na svém zasedání dne 
14. listopadu 2007, kde bylo rozhodnuto předložit vládě „Zprávu o pokroku“ 
a o harmonogramu její přípravy. Na podporu tohoto řešení byly uvedeny následující 
argumenty. Za prvé, dosud distribuovaný Národní plán plní základní informační 
funkci vůči veřejnosti o přípravách zavedení eura. V této fázi by aktualizovaná verze 
znamenala pouze formulačně upřesněný dokument, přičemž rozsah dodatečných 
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změn není natolik významný, aby ospravedlňoval novou verzi v pravém slova 
smyslu. Za druhé, pro další pokrok v přípravách na zavedení eura jsou potřebná 
některá rozhodnutí vlády k ukotvení další činnosti NKS, k čemuž je vhodná právě 
aktualizace Národního plánu v podobě Zprávy o pokroku. Jedná se o dvě hlavní 
oblasti, a sice o stanovisko vlády k rozsahu zarovnávání (budou poskytnuty 
zkušenosti z ostatních zemí a názory z pracovních skupin), a dále o způsobu 
přípravy legislativního prostředí na zavedení eura (problém změnového zákona 
versus nepřímé novely). 

Z důvodu zamezení duplicitám s pravidelně předkládanou zprávou o činnosti 
NKS za uplynulé pololetí bylo také rozhodnuto, že bude vládě předložen návrh, aby 
další zpráva o činnosti NKS byla předložena až v lednu 2009 za období celého roku 
2008. 

 
 
3.6 Dosavadní zkušenosti s přípravou na zavedení eura z hlediska gestorů 

jednotlivých pracovních skupin Národní koordinační skupiny pro 
zavedení eura v ČR 

 
Činnost Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice je 

a bude vykonávána prostřednictvím jejích pracovních skupin, a proto je tato část 
zprávy zpracována z hlediska gestorů jednotlivých pracovních skupin.  
 
Pracovní skupina pro finanční sektor (gestor: Česká národní banka) 
 
 ČNB v průběhu II. pololetí r. 2007 oslovila členy pracovní skupiny se žádostí 
o vznesení námětů k rozpracování úkolů spojených se zavedením eura za oblast 
finančního sektoru. Většina podnětů vzešla ze strany zástupkyně České bankovní 
asociace ve skupině. Bylo dohodnuto, že úkoly, které nejsou přímo závislé na 
termínu zavedení eura, budou postupně řešeny. Ostatní náměty budou využity 
poté, co bude jasné časování procesu zavedení eura v ČR. Pracovní skupina bude 
i nadále shromažďovat podněty od svých členů. 
 
 V rámci skupiny byl rovněž odsouhlasen další postup v oblasti spolupráce se 
subjekty finančního sektoru, které se prozatím přímo neúčastní prací ve skupině. 
Byl vypracován seznam potenciálních partnerů. Jedná se o především o asociace 
sdružující subjekty v oblasti kapitálového trhu, pojišťovnictví, přepravních 
a bezpečnostních agentur atd. Bylo dohodnuto, že klíčové výstupy skupiny budou 
s těmito potenciálními partnery diskutovány. 
 

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, kteří 
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účastníky seznámili s dosavadním stavem příprav na zavedení eura v České 
republice. 

 
Pracovní skupina pro legislativu (gestor: Ministerstvo spravedlnosti) 
 

 Pracovní skupina pro legislativu zajišťuje prostřednictvím svých členů 
aktualizaci identifikace právních předpisů, jichž se zavedení eura bezprostředně 
dotkne.  

Pracovní skupina pro legislativu v rámci své činnosti aktivně spolupracuje 
s dalšími pracovními skupinami, zejména pracovní skupinou pro veřejné finance 
a veřejnou správu a pracovní skupinou pro nefinanční sektor a ochranu 
spotřebitele.  

 
Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu (gestor: Ministerstvo 
financí) 
 
 Ve II. pololetí roku 2007 došlo k personální změně ve vedení pracovní 
skupiny pro veřejné finance a veřejnou správu (dále jen PS VFVS). Po rezignaci 
předsedy Ing. Gregora byl v říjnu 2007 jmenován nový předseda PS VFVS vrchní 
ředitel úseku 061 Ing. Hejduk. 
 
 Dne 6. listopadu 2007 se na Ministerstvu financí uskutečnilo jednání PS 
VFVS. Cílem jednání bylo obnovení činnosti PS VFVS po rezignaci předsedy 
a splnění úkolu z Plánu činnosti na rok 2007 č. 15 - provedení rámcové analýzy 
finanční dopadů různých způsobů zaokrouhlování a zarovnávání na veřejné 
rozpočty; současně analyzovat administrativní náročnost jednotlivých variant (resp. 
úkolu z usnesení vlády ČR č. 353 ze dne 11. dubna 2007 o Národním plánu 
zavedení eura v České republice). Bylo dohodnuto, že vypracování dílčích podkladů 
pro rámcovou analýzu je nutné zaslat do 30. listopadu 2007 ve třech variantách 
(různými variantami se má na mysli zaokrouhlení na centy, deseticenty nebo celá 
eura), referenčním rokem se stal rok 2006 s převodním kurzem z makroekonomické 
predikce Ministerstva financí pro rok 2012 (24,20 CZK/EUR). 
 
 Dne 7. listopadu 2007 se na Ministerstvu financí konalo jednání se 
zástupkyněmi Ministerstva zdravotnictví, které se nemohly zúčastnit jednání dne 
6. 11. Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví byly seznámeny s dohodnutými 
termíny a způsobu plnění úkolu NKS č.15 a informovaly o své dosavadní činnosti za 
oblast zdravotnictví a zdravotního pojištění. 
 
 Elektronickou poštou byl členům PS VFVS rozeslán materiál MF „Základní 
pravidla přepočtu, zaokrouhlování a zarovnávání peněžních částek při zavádění 
eura“ k připomínkám. 
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 V průběhu prosince začalo zpracovávání zaslaných dílčích analýz (zejména za 
oblast daní a poplatků; pojistného na sociální zabezpečení; mezd a dávek sociálního 
zabezpečení). Zároveň docházelo k dílčím úpravám a doplněním jednotlivých analýz. 
Na prosincovém jednání se zástupcem OV NKS Ing. Flekem bylo dohodnuto, že 
materiál „rámcová analýza“ bude předložen poradě vedení Ministerstva financí 
a následně bude sloužit k aktualizaci Národního plánu zavedení eura v České 
republice. 
 
 Zároveň zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva 
zdravotnictví svými analýzami začali částečně plnění dalšího úkolu z Plánu činnosti 
na rok 2007 č. 16 – podrobněji rozpracovat, analyzovat aspekty zavedení eura 
v sociální a zdravotní oblasti. 
 
 Co se týče personálního složení PS VFVS, vedle nejvýznamnější změny na 
postu předsedy, došlo k dílčí obměně několika zástupců Ministerstva financí 
a zástupců dalších organizací. 
 
Pracovní skupina pro informatiku a statistiku (gestor: Ministerstvo vnitra) 
 

V období od července do prosince 2007 byla práce pracovní skupiny pro 
informatiku a statistiku ovlivněna změnami spojenými se zánikem Ministerstva 
informatiky. V souvislosti se zrušením Ministerstva informatiky převzalo gesci nad 
pracovní skupinou pro informatiku a statistiku Ministerstvo vnitra. 

 
Na základě úkolů pracovní skupiny vyplývajících z Národního plánu a úkolů 

č. 23 a 24 z Plánu činnosti na rok 2007 připravili členové pracovní skupiny celkový 
přehled řešení problematiky přechodu na euro, pracovní verzi procesního modelu 
přechodu na euro a dekompozici úkolů pracovní skupiny pro informatiku 
a statistiku. 

Činnost pracovní skupiny byla zaměřena především na získání a studium 
zkušeností s přechodem na euro v oblasti informatiky a statistiky z vybraných zemí 
eurozóny. S tímto cílem pracovní skupina organizovala 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. 

 
V říjnu tohoto roku se uskutečnilo mimořádné jednání pracovní skupiny pro 

informatiku a statistiku za účasti zahraničních hostů p. Albína Kotiana, vedoucího 
pracovního výboru pro informatiku a statistiku z Ministerstva financí Slovenské 
republiky a p. Marko Ambrože, předsedy pracovní skupiny pro informace 
a komunikaci z Ministerstva pro veřejnou správu ze Slovinska, kteří seznámili 
přítomné se svými zkušenostmi s přípravou státní správy na zavedení eura ve svých 
zemích. 

4. října 2007 pracovní skupina prezentovala svoji práci na semináři „EURO 
v České republice“ organizovaném Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
ve spolupráci s pracovní skupinou pro informatiku a statistiku a Ministerstvem 
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financí za účasti předsedy výboru p. Toma Zajíčka, národního koordinátora Doc. 
Ing. Oldřicha Dědka, CSc. a hostů ze Slovenska a Slovinska. 

 
Pracovní skupina připravila zadání pro předběžnou poptávku k podpoře 

pracovní skupiny pro informatiku a statistiku při zavádění eura v ČR, v rámci které 
byly osloveny firmy mající praktické zkušenosti s podporou při zavedení eura. 

 
Dále pracovní skupina připravila podklady na jednání národního 

koordinátora pro zavedení eura s předsedy pracovních skupin a podklady pro 
jednání Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, které se uskutečnilo 
14. listopadu 2007. 

 
Členové pracovní skupiny pro informatiku a statistiku se aktivně podíleli na 

připomínkování dokumentů „Základní pravidla přepočtu, zaokrouhlování 
a zarovnávání peněžních částek při zavádění eura“ a „Obecný zákon o zavedení eura 
v ČR – základní principy“, které vytvořilo Ministerstvo financí. 
 
Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele (gestor: Ministerstvo 
průmyslu a obchodu) 

 
Činnost pracovní skupiny pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele (dále 

také PS pro NSaOS) se soustřeďovala na doladění Národního plánu zavedení eura 
v ČR, a to především jeho části II., kde jsou konkretizována zadání a úkoly 
související s přechodem na euro. Po schválení Národního plánu vládou se úsilí 
pracovní skupiny soustředilo na plnění těch bodů harmonogramu, které byly 
stanoveny k zajištění do konce roku 2007.  

 
V kompetenci PS pro NSaOS byla pozornost zaměřena na dvě oblasti, a to 

„provozní“, tj. navrhnout metodiku či osnovu přechodu na euro pro nefinanční 
sektor, zejména pak pro podniky maloobchodu, které jsou stěžejním sektorem 
tohoto sektoru, a také k oblasti „spotřebitele“, tj. ochránit spotřebitele v etapě 
přechodu/přepočtu na euro. Zatímco okolnosti tvorby metodiky přechodu na euro 
vycházejí z potřeb podniků a podnikatelů, na okolnostech důvěry a ochrany 
spotřebitele při přechodu na euro významně participují spotřebitelské a dozorové 
orgány a organizace. Záměrem bylo a je poskytnout podnikatelům v nefinančním 
sektoru a spotřebitelům aplikační materiál, jakousi „kuchařku“ přechodu na euro, 
která je bude v daném procesu orientovat a povede je v postupných krocích tak, aby 
celý proces přechodu na euro proběhl bez kolizí v zásobování a službách, a také 
spotřebitelsky důvěryhodně.  

 
Na poslední schůzce pracovní skupiny v prosinci 2007 formulovala skupina 

své stanovisko k problematice zaokrouhlování a obecného zákona, jak bylo 
rozesláno sekretariátem národního koordinátora k připomínkám.  
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Jako významný zdroj inspirace k plnění úkolů byly využity i zahraniční 
zkušenosti ze zemí, které na euro již přešly či přípravy konají již v pokročilejší fázi 
než v ČR. Cílem je v předstihu řešit jednotlivé konkrétní problémy, které při 
přípravě či při vlastní realizaci přechodu na euro mohou nastat – např. potřeba 
změny číslovacího plánu v telekomunikačních službách (žluté linky), otázka 
platnosti kontraktů sjednaných v Kč v období duálního oběhu, promítnutí zásad 
nové koncepce správního trestání v praktickém uplatňování sankcí dozorovými 
orgány apod. Takovéto „náměty“ a otázky jsou postupně shromažďovány za 
současného formulování příslušných odpovědí.  
 
Pracovní skupina pro komunikaci (gestor: Ministerstvo financí a Česká národní 
banka) 
 
 Vzhledem k personálním změnám na Ministerstvu financí a ostatních 
resortech došlo v průběhu I. pololetí 2007 k faktickému rozpadnutí pracovní 
skupiny pro komunikaci. Jejím řízením byla na základě dohody mezi Ministerstvem 
financí a ČNB do konce roku 2007 pověřena P. Bolfová z ČNB. Hlavním úkolem pro 
druhé pololetí bylo proto znovuobnovení činnosti pracovní skupiny, která se sešla 
v novém složení 29. října 2007, a následně pokračování v realizaci stanovených 
úkolů. K nim patřila zejména distribuce tištěných verzí Národního plánu a letáku 
„Příprava České republiky na zavedení eura“, příprava struktury a obsahu webové 
stránky www.zavedeníeura.cz a průběžné zodpovídání dotazů odborné i laické 
veřejnosti týkajících se této oblasti. V rámci pracovní skupiny pro komunikaci byl 
připraven seminář pro pracovníky Eurocenter a zástupce spotřebitelských 
organizací, týkající se zavedení eura v ČR, který se uskutečnil za účasti expertů 
Ministerstva financí a ČNB dne 4. ledna 2008. Noví členové pracovní skupiny pro 
komunikaci byli také seznámeni s informačními materiály ECB a EK týkajícími se 
zavedení eura a jeho aspektů pro širokou veřejnost a požádáni o spolupráci při 
jejich distribuci. 
 
 V roce 2006 bylo vybráno logo Národní koordinační skupiny pro zavedení 
eura, které by mělo být používáno zejména pro institucionální účely. Ministerstvem 
financí byla podána přihláška o zápis ochranné známky tohoto loga u Úřadu 
průmyslového vlastnictví. Na základě rozhodnutí ze dne 31. října 2007 byla tato 
ochranná známka zapsána do rejstříku ochranných známek pod číslem 293674. 
 

http://www.zavedeníeura.cz/�
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4. Závěr 

 
Období od července do prosince 2007 bylo z hlediska příprav na zavedení 

eura významné především zahájením plnění úkolů stanovených Národním plánem 
zavedení eura v České republice, resp. Plánu činnosti NKS na rok 2007, který na 
svém zasedání odsouhlasila Národní koordinační skupina pro zvedení eura v České 
republice. 

 
Lze konstatovat, že některé úkoly byly již splněny a u řady dalších bylo 

zahájeno plnění. Podrobnější hodnocení, jak již rozpracovaných úkolů, tak i nových 
úkolů, bude provedeno v aktualizaci Národního plánu v podobě „Zprávy o pokroku 
při plnění Národního plánu zavedení eura v ČR“, která bude předložena vládě do 
konce března 2008 a následně zveřejněna. 

 
Včasná příprava a související dlouhodobá komunikace připravovaných kroků 

a doporučení jsou předpokladem k úspěšné realizaci celého procesu zavedení eura 
v České republice. Případné opoždění či podcenění institucionálního aspektu 
příprav na zavedení eura vede k dodatečným nákladům. Proto i v období, kdy dosud 
nebyl stanoven termín zavedení eura, je potřeba v přípravách pokračovat, zejména 
na úkolech metodického charakteru, aby v okamžiku stanovení tohoto data bylo 
možné přistoupit k plynulé realizaci všech legislativně technických kroků spojených 
se zavedením eura v ČR. 

 


