I.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Usnesením ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 vláda České republiky schválila
materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR, kde vyslovila souhlas se zřízením
funkce národního koordinátora pro zavedení eura a se zřízením meziresortní Národní
koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice (dále také NKS).
Výše zmíněné usnesení vlády, ve znění usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1200
a usnesení vlády ze dne 9. dubna 2008 č. 381, dále uložilo ministru financí pravidelně
informovat vládu o činnosti Národní koordinační skupiny za uplynulý kalendářní rok. Z tohoto
důvodu je předkládán tento materiál, který shrnuje práci Národní koordinační skupiny za
období od ledna do prosince 2017.
Současný přístup NKS k technickým přípravám na zavedení eura je v souladu
s dosavadním postojem vlády ČR k problematice přistoupení ČR k eurozóně, kdy termín
zavedení eura doposud nebyl stanoven. Tento postoj byl opětovně potvrzen ve společném
materiálu Ministerstva financí a České národní banky Vyhodnocení plnění maastrichtských
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou, který vláda
schválila svým usnesením č. 1123 ze dne 14. prosince 2016. Ve jmenovaném materiálu je
konstatováno, že „… vlastní připravenost České republiky na přijetí eura se oproti
předchozím letům dále zlepšila, nicméně stále ji nelze vyhodnotit jako dostatečnou k přijetí
společné měny. Stejně tak i situaci v eurozóně nelze hodnotit jako dostatečně
stabilizovanou. Sladěnost ekonomického vývoje mezi jednotlivými ekonomikami eurozóny
stále není adekvátní, některé země se potýkají s pokračující deflací a v řadě zemí přetrvávají
nedořešené dluhové problémy. Nový faktor nejistoty představuje výsledek referenda
o vystoupení Velké Británie z EU.“ V souladu s doporučením předkladatelů se vláda ČR
rozhodla prozatím nestanovovat cílové datum pro vstup do eurozóny a neusilovat v roce
2017 o vstup do kurzového mechanismu ERM II. 1
Výše zmíněný přístup k otázce stanovení data pro zavedení eura v ČR nevyvolal
potřebu změnit charakter redukovaných aktivit souvisejících s činností NKS, který vyplynul ze
zasedání NKS dne 6. dubna 2011, kdy byla provedena personální i obsahová redukce
souvisejících aktivit. NKS souhlasila, aby v období redukovaných příprav na zavedení eura
bylo těžiště přípravných aktivit soustředěno do přímé působnosti národního koordinátora pro
zavedení eura a aby zatížení pracovních skupin NKS bylo minimalizováno pouze na
konzultace k metodickým podkladům.
V období redukovaných aktivit na zavedení eura v ČR se tak činnost národního
koordinátora pro zavedení eura zaměřuje na provádění následujících činností:
 zapojení do pracovních orgánů Evropské komise, což jsou výbory PAN II a DirCom,
 udržování internetové stránky www.zavedenieura.cz a její využívání pro informování
veřejnosti o aktuálním dění v eurozóně a o dalších otázkách souvisejících
s problematikou eura,
 veřejná vystoupení k problematice aktuálního vývoje v eurozóně a k současnému
stavu příprav na zavedení eura v ČR,

Je zmíněn materiál z prosince 2016, který ovlivnil činnost NKS pro rok 2017. Nicméně v prosinci 2017 vláda
potvrdila svůj postoj, když opětovně rozhodla prozatím nestanovovat cílové datum pro vstup do eurozóny
a neusilovat v roce 2018 o vstup do kurzového mechanismu ERM II (usnesení ze dne 22. prosince 2017 č. 894
k poslednímu Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR
s eurozónou).
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sledování zahraničních zkušeností a udržování aktivních pracovních kontaktů se
zahraničními pracovišti zabezpečujícími obdobné aktivity, jaké provádí národní
koordinátor pro zavedení eura v ČR a
pokračování dle možností v přípravných aktivitách metodického charakteru, jejichž
platnost je obecná a není v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků.

Aktivity v předmětném období měly být soustředěny do působnosti národního
koordinátora pro zavedení eura. Dne 31. ledna 2017 však stávající národní koordinátor
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. podal rezignaci ze své funkce s účinností ke dni
28. února 2017. Tento svůj krok odůvodnil rozhodnutím prezidenta ČR jmenovat jej členem
Bankovní rady České národní banky s účinností od 13. února 2017.
Po rezignaci prof. Dědka byly aktivity spadající do působnosti národního koordinátora
z rozhodnutí ministra financí dočasně zajišťovány na pracovní úrovni sekcí Mezinárodní
vztahy Ministerstva financí. Jednalo se zejména o udržování internetových stránek
www.zavedenieura.cz a odpovědi na podněty ve věci zavedení eura. V únoru 2017
Ministerstvo financí požádalo o prodloužení platnosti ochranné známky „euro s háčkem“,
přičemž zápis ochranné známky byl obnoven s účinností k 5. březnu 2017. V roce 2017 se
neuskutečnilo žádné jednání výborů PAN II a DirCom.
Přechodný stav byl v září 2017 z požadavku předsedy vlády vyhodnocen jako vhodný
k ukončení a aktivity v působnosti národního koordinátora v rozsahu odsouhlaseném NKS
dne 6. dubna 2011 měly být znovu spojeny s konkrétní osobou, která by byla za jejich řádný
výkon a koordinaci odpovědná. Z tohoto důvodu byl zpracován materiál s návrhem na
jmenování nového národního koordinátora. V rámci jeho projednávání vznikl rozpor
s Úřadem vlády, který nesouhlasil s nominantem Ministerstva financí. V návaznosti na
vzniklou situaci bylo rozhodnuto, že s ohledem na vzniklý rozpor nebude návrh na jmenování
vládě předložen a o obsazení funkce rozhodne až příští vláda. Činnosti tak byly nadále
zajišťovány na pracovní úrovni sekcí Mezinárodní vztahy Ministerstva financí. Otázka
obsazení pozice národního koordinátora bude řešena odděleně od tohoto materiálu.
Materiál byl zpracován Ministerstvem financí a schválen Národní koordinační
skupinou pro zavedení eura v ČR per rollam dne 5. března 2018. Předložený materiál nemá
žádný vliv na rovnost mužů a žen, nemá dopady na státní rozpočet, ani na ostatní veřejné
rozpočty. Rovněž nemá dopad na podnikatelské prostředí a je v souladu s mezinárodními
právními závazky České republiky.
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