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Čěši nechávají fanoušky eura v nejistotě 
Šéf centrální banky Zdeněk Tůma odmítá rychlé zavedení jednotné měny. FTD interview  
 
Shrnutí 
 
Šéf české centrální banky Zdeněk Tůma jasně odmítl rychlé přijetí eura. „Kdybychom díky krátkodobě 
orientovaným metodám splnili euro-kritéria, mohlo by se rychle stát, že bychom měli při snižující se poptávce 
vážné problémy, například v důsledku rostoucí inflaci“, řekl Tůma FTD. „To vidíme v mnoha z těch zemí, ve 
kterých po zavedení eura silně utrpěla konkurenceschopnost, jako třeba v Irsku, Portugalsku nebo Španělsku“. 
 
V hospodářském magazínu „Ekonom“ zmínil Tůma jako možné datum přistoupení rok 2019. „Bohužel toto 
datum neleží v blízké budoucnosti, ale bližší, podobně lákavé datum mě nenapadá“, řekl a poukázal 
v odůvodnění na to, že se v uvedeném roce bude slavit 100. výročí zavedení koruny. 
 
Pražská vláda nedávno prohlásila datum přijetí eura v roce 2012 za nereálné a nový termín neuvedla. Chce 
nejprve dostat pod kontrolu veřejné finance. Investoři naproti tomu hledí na toto vládní rozhodnutí se skepsí. 
Jsou zastánci toho, aby euro bylo přijato rychle – nakonec by mohla být možná vyšší inflace lépe 
prognózovatelná než stále rostoucí kurz české koruny.  
 
„Euro by bezpochyby bylo pro naše firmy výhodu, protože vnáší kurzovou jistotu do regionu, na kterém má 
česká ekonomika největší zájem – do eurozóny“, řekl Tůma FTD. Přesto má pochyby, co se příliš rychlého 
přijetí eura týče. Nechce ale, aby jeho varovná slova byla chápána jako odklon od eura. „Spolu s  referendem o 
vstupu do EU jsme se současně zavázali i k přijetí eura, to byl balíček. A já se domnívám, že pozitivní hlasování 
Čechů bylo dobrým krokem pro naši zemi.“ 
 
Česká koruna je na nejvyšší úrovni, což dělá starosti především českým exportérům: největší zaměstnavatel 
v zemi, výrobce vozů Škoda, vyčíslil ztráty způsobené silnou měnou v tomto roce na 1,6 mld. Kč (kolem 60 mil. 
EUR).  
 
V případě, že kurz koruny dále vzroste, nevylučuje Tůma zásah centrální banky. „Jestliže budou výkyvy příliš 
silné, pak budeme reagovat. Jakmile se kurzový vývoj stane inflačním faktorem, je to kritérium pro naše 
hospodářskopolitická rozhodnutí“, řekl. Při jaké výši kurzu by obránci měny zakročili nechtěl upřesnit. 
 
Nicméně formuloval jasný inflační cíl ve výš 3,0 %. „A v roce 2010 bychom rádi viděli inflaci na úrovni 2 %“. Pro 
letošní rok vycházejí experti z toho, že se ceny zvýší o asi 4,0 %. 
 
V některých středoevropských zemích se nálada vůči euru vyvinula od počáteční euforie až k silnější 
zdrženlivosti“, řekl Tůma. Tak jako v Česku je i v Maďarsku a Polsku odsunuto jeho přijetí do daleké 
budoucnosti. Původně počítala většina nových členských zemí EU se zavedením eura v letech 2010 – 2012. 
 
Avšak Slovensko chce zavést euro již v příštím roce. V listopadu oznámila také dánská vláda, že uskuteční 
podruhé referendum o přijetí eura.  
 
Citát: 
„Bližší, podobně lákavé datum mě nenapadá“ - Zdeněk Tůma, šéf české centrální banky k možnému přijetí eura 
2019 - 
 
Obrázky: 
Praha mezi světovými válkami: šéf české centrální banky Tůma by chtěl zavést euro teprve v roce 2019. Tehdy 
bude národní koruna totiž slavit své stoleté narozeniny. 
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