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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Vláda dle předloženého materiálu navrhuje revizi usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 
o institucionálním zajištění zavedení eura v České republice a usnesení vlády ze dne 9. dubna 2008 č. 381 ke 
Zprávě o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice.  

Zde vláda navrhuje zrušení úkolu III. 1. c) usnesení vlády 1510/2005 ve znění bodu II. usnesení vlády 
381/2008, kterým se ukládá ministru financí pravidelně informovat vládu o činnosti Koordinační skupiny 
za uplynulý kalendářní rok. 

Ministerstvo financí uvádí, že „za situace, kdy přijetí eura není prioritou Programového prohlášení vlády ČR, 
není jmenován národní koordinátor pro zavedení eura a činnost NKS je vykonávána Ministerstvem financí 
v rámci jeho standardní agendy, není účelné předkládat vládě zprávu o postupu v oblasti zavedení eura.“ 
Respektujeme názor vlády, přesto jsme toho názoru, že závazek ČR přijmout euro není absencí 
ve vládním programovém prohlášen nijak dotčen.  

Požadujeme, aby se toto téma objevovalo jako samostatná kapitola např. ve „Vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“. Toto zmíněné 
vyhodnocení, které pravidelně provádí ČNB s MF ČR a rozebírá kritéria podmiňující vstup ČR do eurozóny, 
by dle našeho názoru mělo obsahovat srozumitelnou informaci, že údaje v této analýze suplují zrušený 
úkol III. 1. c) usnesení vlády 1510/2005 (ve znění pozdějších usnesení).  

Z pohledu Svazu průmyslu a dopravy ČR a české ekonomiky je nutné udržovat povědomí o této 
připravenosti a otázku přijetí eura nemarginalizovat. Česká ekonomika je silně obchodně i vlastnicky 
spojena se zeměmi, které používají euro. Dokonce podle šetření Svazu, které provádíme společně s ČNB, 
je zřejmé, že podnikatelé v rámci ČR používají euro dlouhodobě v intervalu 16 až 20 % tuzemských 
transakcí. Exportní zaměření české ekonomiky, či propojenost se zahraničím jsou zřejmým argumentem 
pro to, abychom na přijetí společné evropské měny pracovali. Analytické vyhodnocení s jasnou informací 
pro vládu o reálné situaci, bez ohledu na aktuální názor vlády, by mělo být zachováno a sloužit jako 
pravidelný zdroj informací pro tvorbu hospodářské politiky. 


