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POZNÁMKY A ZÁVĚRY K PŘEDLOŽENÉMU MATERIÁLU






Předložený materiál vyhodnocuje mimo jiné stav plnění tzv. Maastrichtských konvergenčních
kritérií, kde (jak je v textu uvedeno) plníme s rezervou 2 ze 4 hlavních kritérií s tím, že v oblasti
cenové stability není splnění kritéria v r. 2017 jisté. Nesplnění podmínky účasti v mechanismu
směnných kurzů vychází ale z „nerozhodnutí“ ČR prozatím nevstupovat. Jinými slovy neukazuje se,
že by ČR měla mít v případě rozhodnutí o určení termínu vstupu do eurozóny výraznější problémy.
V posledních letech kritéria plnila (samozřejmě s výjimkou účasti v mechanismu směnných kurzů).
Při rozhodování o dalším postupu o načasování celého procesu je nutné si uvědomit, že je Česká
republika v současnosti ve fázi postupného obnovování ekonomické konvergence k zemím
eurozóny, neboť tento proces byl v době ekonomické krize a též v době po ní narušen a zastaven.
K pokračování konvergence a zvýšení stability ekonomiky, tj. k minimalizaci případných negativních
výkyvů, je třeba zejména zajistit kvalitní podmínky podnikatelského prostředí. Nejdůležitější
požadavky k zajištění podmínek kvalitního podnikatelského prostředí podporující růst
konkurenceschopnosti identifikoval Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) ve svém programovém
prohlášení (dostupné zde: http://www.spcr.cz/images/Programove_prohlaseni_SPCR_20172018.pdf).
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o termínu vstupu do eurozóny je primárně politickou, nikoliv jen
ekonomickou otázkou, SP ČR ve svém programovém prohlášení od vlády požaduje, aby
identifikovala a stanovila podmínky, za kterých vydá definitivní politické rozhodnutí o konkrétním
termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny, připravila harmonogram opatření ke snížení rizik
vstupu v působnosti vlády a průběžně vyhodnocovala jejich plnění.
Parametry stabilního finančního sektoru, vlastnické provázanosti mezi ČR a eurozónou, malého
rozdílu mezi úrokovými sazbami v ČR a eurozóně apod. vytvářejí dobré startovací pole pro reálné
úvahy o dalších krocích směrem k termínu vstupu do ERM II. Lze upozornit na fakt, že Slovensko při
rozhodnutí o vstupu do eurozóny vykazovalo menší stupeň sladěnosti svého ekonomického cyklu
s eurozónou, než jaké nyní vykazuje ČR. Rovněž euroizace dle vyhodnocení roste, byť je mezi
domácnostmi na nízké úrovni. České podniky, nejen ty exportní, se ale dobře v eurovém prostředí
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pohybují, transakce v eurech jsou běžnou součástí ekonomické aktivity na našem území a evropská
měna není a nebude pro podnikatelský sektor šokem.
Shrnutí pozice Svazu průmyslu a dopravy ČR:
o Materiál je v posledních letech předkládán ve stále stejném duchu. Ekonomická kritéria
nikdy jednoznačně neurčí, kdy nastane správný okamžik vstupu do eurozóny. Slovensko
vstupovalo v roce 2009 ve stavu podstatně menšího stupně sladěnosti ekonomického
cyklu s eurozónou, než momentálně vykazuje Česká republika. Vstup do eurozóny je
primárně politickou, nikoliv ekonomickou otázkou. Načasování vstupu by mělo zamezit
riziku, že budou investoři pohlížet na ČR jako na periférii EU, přestože máme ambice být
v jejím jádru.
o Vláda by měla identifikovat a stanovit podmínky, za kterých vydá definitivní politické
rozhodnutí o konkrétním termínu vstupu do ERM II a následně do eurozóny, připravit
harmonogram opatření ke snížení rizik vstupu v působnosti vlády a průběžně
vyhodnocovat jejich plnění.
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