
Měla by Česká republika přijmout euro? 
 
Přijmutí eura nebo naopak ponechání si české koruny je bezpochyby téma, které rozděluje českou 
společnost. Měli bychom přijmout euro?  Pomůže nám to dotáhnout se na vyspělejší západní státy? 
Má euro vůbec smysl? Česká koruna vs. Euro je bezpochyby téma, které vždy horlivě rozvášňuje 
příznivce obou táborů, a proto si zaslouží důkladné rozebrání. 
 
Pokud se chceme pro něco rozhodnout, musíme vždy vědět, pro co přesně se rozhodujeme, proč 
přesně se pro to vůbec rozhodujeme, a také, jak přesně nás to bude ovlivňovat, ať už přímo či 
nepřímo, na náš úkor či v náš prospěch. 
 
Přejděme tedy k prvnímu bodu, a tím je, pro co přesně se rozhodujeme, pokud se bavíme o 
přijmutí eura. Euro je hlavní měnou EU a jako zákonné platidlo ho přijali za své nejvyspělejší 
západní ekonomiky – Nizozemsko, Belgie, Německo, Francie atd. s tím, že měnovou správu 
hromadně „obstarává“ Evropská centrální banka. Přijmutím eura se tedy s trochou nadsázky 
rozhodujeme pro obchodování v „jejich“ měně pod „jejím dohledem“ (Evropské centrální banky). 
 
Nyní přejděme k druhé, podstatnější části, a tou je, proč přesně se pro tuto volbu – přijmutí eura - 
vůbec rozhodujeme. Ve zkratce si dovolím tvrdit, že se pro tuto měnu rozhodujeme pro to, 
abychom při obchodování se zbytkem eurozóny mohli vypustit rozdíly kurzů, zmenšili se nám 
všeobecné transakční náklady, „importovali“ si peněžní politiku ECB a obecně byli více „západně-
evropsky-orientovaní“. Další potenciální výhody plynou z toho, že jsme dnes svědky štěpení 
Evropské unie na země eurozóny a země s vlastní měnou, a jakožto zemi eurozóny nás mohou 
začít brát ostatní západní sousedé alespoň o trochu více vážně. 
 
Po výhodách, které by nám přijmutí eura přineslo (importování politiky ECB je výhoda spíše 
pochybná), se ale musíme nutně zaobírat také všemi nevýhodami, a to přímými i nepřímými.  
 
Jako první nevýhodu vidím to, že pokud chceme používat euro, tedy „chceme být jako oni“, tak 
také my „musíme být jako oni“. Přiznejme si však, že přes všechny snahy, bohužel, stále „nejsme 
jako oni“. Máme jiný vývoj hospodářských cyklů, máme jinou strukturu trhu práce, máme jinou 
strukturu trhu služeb, máme jinou strukturu průmyslu, a tak dále a tak dále.  
 
A právě v tomto vidím potencionálně největší hrozbu. Snadno se může stát, že se ECB, která svoji 
politiku v podstatě plánuje tak, aby tak nějak vyhovovala všem, rozhodne vyhovět aktuálním 
požadavkům  „důležitějších zemí“, jako je např. Německo, Francie, Belgie atd., a na naši 
ekonomiku, která se bude zrovna nacházet úplně v jiné fázi hospodářského cyklu než naši sousedi, 
tímto poškodí. Obecně největší nevýhodou přijmutí eura je právě to, že zatímco nyní se o měnovou 
politiku ČR stará Česká národní banka a docela se jí to daří, tak v případě přijmutí Eura se o 
stabilitu naší měny bude starat ECB, a nejsem si jistý, že to, jak přesně její kroky ovlivní zrovna 
nějakou Českou republiku ji bude zajímat. Takhle to v eurozóně bohužel funguje, ale na druhou 
stranu to tak také fungovat musí, aby si EU jako celek udržela konkurenceschopnost a nějaký 
růstový potenciál. 
 
Přijmutí eura tedy vnímám spíše jako nevýhodu, která je zabalena v tlustém obalu tvářícím se 
pozitivně. Jsem přesvědčen, že po přijmutí eura by se nám dařilo dobře, ale bez jeho přijmutí se 
nám bude dařit ještě lépe. Ať už kvůli samostatné měnové politice, do jisté míry samo-
vyrovnávacím efektem exportů a importů, které skrz změny kurzu autonomní měny tíhnou plus 
mínus do nějaké rovnováhy, a také kvůli jistotě toho, že nám do naší ekonomiky nemůže  skrz 
změnu kurzu. 
 


