
 

Měla by Česká republika přijmout euro? 
 
Přijetí eura nebo zůstání u aktuální české měny, která se používá již více než 100 let, je 
v posledních letech velkým ekonomickým a zejména politickým tématem, který v 
budoucnu bude určitě předmětem sporu. Jaké jsou však výhody a nevýhody přijetí eura, ke 
kterému jsme se v EU zavázali? 
 
Zastánci přijetí jednotné evropské měny zdůvodňují nutnost přijetí eura zejména 
přesunem ČR do tzv. rychlejšího ekonomického pruhu společně k dalším hlavním 
evropským ekonomikám. Tento argument lze vyvrátit statistikami o růstu HDP v 
jednotlivých zemích EU. Česká republika se se svojí měnou umístila na výborném pátém 
místě z porovnávaných zemí. I další země V4 Polsko se svým polským zlotým roste 
závratným tempem. Nicméně je pravdou, že například Slovensko (již zavedeno euro) roste 
také velmi slibně. Z toho můžeme usoudit, že tento politiky často používaný argument 
pravděpodobně nebude rozhodující. Dobře rostou všechny země V4, na měně nezáleží. 
 
Argumentem pro setrvání u stávající měny je fakt, kdy za současného stavu má ČNB v rukou 
velmi silné pravomoci, kterými může českou ekonomiku účinně stimulovat. Občané mohli tuto 
stimulaci sledovat v posledních letech, kdy došlo ke znehodnocení koruny. Byl podpořen export, 
který byl pro ČR životně důležitý, naše firmy vyvážely zejména do Německa, ale i do dalších 
států. Zlevnili jsme naše výrobky zahraničním odběratelům a roztočili jsme tak spirálu 
vynikajícího růstu, díky kterému mohli zaměstnanci dostat přidáno. Nicméně je pravdou, 
že s růstem exportu muselo někde dojít k jevu opačnému. Import to měl složitější a dovolené 
v zahraničí byly v přepočtu na koruny dražší. Ekonomická data ukazují, že intervence v 
kombinaci s dalšími faktory dostali českou ekonomiku opět na výsluní, které jsme již dlouho 
nezažili, však v historii ekonomicky slavné období bylo za života celosvětově proslaveného 
Tomáše Bati a to už je pěkná řádka let. 
 
Dalším argumentem pro používání koruny v budoucnu je fakt, že eurozóna není celistvá. 
Skládá se z  jednotlivých států, jejichž ekonomiky mají různý výkon a odlišná rizika při 
ekonomické krizi, která dle ekonomických zákonů za současné situace prostě někdy přijít 
musí. V ČR (mimo eurozónu) se ekonomika přehřívá, to můžeme sledovat na nedostatku 
kvalifikované pracovní síly a na zpřísnění pravidel pro vyřízení hypoték, která byla nedávno 
schválena radou ČNB. Většině států eurozóny se daří a asi není třeba zmiňovat fakt, kdy 
si na další krizi zaděláváme právě v nejlepších letech. Kolaps jedné ekonomiky by se 
pravděpodobně postupně přelil i na další země. ČR by však mohla jednodušeji z této krize 
vyplout díky pestré paletě nástrojů včetně možných měnových intervencí, které má ČNB 
v rukávu. A za to buďme rádi a nevzdávejme se toho. 
 
Za současného stavu se domnívám, že ekonomické argumenty hovoří spíše ve prospěch setrvání 
u koruny, nicméně v budoucnosti může dojít ke zvratu a zůstat u koruny by mohlo být 
ekonomickým hazardem. V současné době tomu ale nic nenasvědčuje. Kdyby bylo přeci jenom 
nutno přijmout euro, nesmíme zapomínat, že nic není zadarmo, museli bychom splňovat 
sjednaná kritéria pro přijetí. 


