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Abstrakt 

 

Cíl předkládané diplomové práce spočívá v identifikaci vlivů zavedení eura na 

hospodaření firmy Jihomoravská armaturka spol. s.r.o., z hlediska pozitivních a 

negativních stránek této změny.  

Literární rešerše se zabývá cestou ke společné měně v rámci historického vývoje 

HMU, popisem jednotlivých konvergenčních kritérií a harmonogramem zavedení eura v 

Česku. Následuje zhodnocení domácího podnikatelského sektoru a teoreticky rozebrané 

dopady eura bezprostředně na něj působící.  

Východiska literární části jsou aplikována na vybraný podnik v analýze jeho 

současného situace, spolu s určením celkového vlivu evropské měny.  

Závěr se věnuje doporučení a návrhů pro společnost do budoucnosti a v přípravném 

procesu zavádění eura. 

 

Klíčová slova   

 

Eurozóna, Maastrichtská kritéria, Euro, Podnikatelský sektor, Přínosy a náklady, 

Strategický plán zavedení eura   

  

 

 

Abstract 

 

Aim of the thesis is effects identification of the euro implementation on the company 

Jihomoravská armaturka Ltd.. and in terms positive and negative aspects of this change.  

Literature review deals with the way the common currency within the historical 

development of the EMU, the description of the convergence criteria and timetable for 

the introduction of the euro in Czech. Followed by evaluation of the domestic business 

sector and theoretically discussed the impact of the euro immediately acting on it. 

Basis of literature are applied to the selected firm in the analysis of the current 

situation, together with the determination of the overall impact of the European 

currency. The conclusion is devoted to recommendations and suggestions for the 

company to the future and in the preparatory process of the introduction of the euro. 
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Úvod práce 

Hlavní argument pro vznik eura byl spatřován v prohloubení obchodní spolupráce členů 

evropské unie, která by usnadnila pohyb kapitálu po Evropě a redukovala transakční 

náklady v zahraničním obchodě. Po desetileté přípravě bylo euro 1. 1. 1999 slavnostně 

zavedeno do hotovostního styku. V prvních letech svůj cíl plnilo, ale postupně se začaly 

projevovat problémy jednotlivých států. Ekonomická krize odkryla rozsáhlé finanční 

potíţe skalních států eurozóny Řecka, Španělska nebo Irska. V současném roce slaví 

euro 15. výročí, ale jeho budoucnost se zdá nejistá vzhledem k přetrvávající dluhové 

krizi.   

K přijetí eura se zavázala Česká republika při svém vstupu do Evropské unie 

v roce 2004. Začlenění do evropského společenství povaţujeme za významný krok 

v historii našeho státu. Došlo k otevření hranic, volnému pohybu osob, zboţí a mnoha 

dalším pozitivům.   

Spolu s Českem přistoupilo do EU dalších devět států a pět z nich jiţ má euro 

úspěšně zavedené. Naše země se vyznačuje pouze nejasným termínem nahrazení české 

koruny eurem, přesto debaty o evropské měně dělí odbornou veřejnost i samotné 

občany na dva tábory příznivců a odpůrců. Optimisté vidí nepřijetí eura jako ztrátu 

konkurenční výhody Česka oproti Slovensku, které platí eurem od roku 2009. Největší 

výhody vidí v eliminaci kurzového rizika a odstranění nákladů na výměnu měny.  

Naopak odpůrci vyzdvihují jeho nestabilitu vyplývající ze současné situace 

v eurozóně. Řešení problémů vidí v provedení zásadních finančních změn nebo vzniku 

tzv. eura pro vyvolené. Nejradikálnější euroskeptici předkládají jediné řešení, rozpad 

společenství eurem platících zemí.   

Otázkou zůstává, jaký postoj zaujmou k euru představitelé naší země spolu 

s vládou a zda jej budou řešit jako jednu z priorit. Za předpokladu vyřešení problémů 

vedoucích k opětovné stabilitě, by měly kroky Česka cíleně směřovat k euru, aby byl 

naplněn náš závazek vůči Evropské unii.    

Zavedení eura by pocítil kaţdý ekonomický subjekt v zemi, domácnosti, firmy a 

samozřejmě stát. Především podniky by se musely zapojovat do aktivní přípravy na 

novou měnu. Jejich počáteční investice vynaloţených nákladů by měly být 

kompenzovány výhodami eura. Konkrétní dopady eura na podnikatelskou sféru 

postihuje předkládaná diplomová práce a zobrazuje na situaci vybrané firmy.  
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1 Cíl a metodika práce 

 

1.1 Cíl práce 

Hlavní cíl diplomové práce představuje identifikaci vlivů zavedení eura na hospodaření 

firmy Jihomoravská armaturka spol. s. r.o., v rámci příleţitostí a rizik této změny. 

Výstupem práce bude stanovení dopadu nové měny na zmiňovaný podnikatelský 

subjekt a tvorba přípravného plánu na její přijetí. 

 

K hlavnímu cíli byly stanoveny i cíle dílčí, které budou nápomocny ke komplexnosti 

zpracování závěrečné práce.  

 Základní vymezení historického vývoje HMU, přijímacího procesu eura a jeho 

předpokladů z teoretického hlediska, současně z pozice České republiky jako země 

s dočasnou výjimkou. 

 Zmapování vlivů eura na podnikatelskou sféru, charakteristika konkrétních dopadů 

postihující její firmy. 

 Posouzení současné situace JMA spol. s.r.o. z hlediska moţných vlivů evropské 

měny.  

 Vytvoření budoucích návrhů a doporučení pro společnost s ohledem na stávající 

měnu v Česku.    

 Tvorba projektu “Zavedení eura v podniku”.  

 

 

Diplomová práce se člení do tří základních částí: literární rešerše, analýza současného 

stavu a část návrhová, které respektují doporučené poţadavky závěrečných prací 

Podnikatelské fakulty VUT. 

Literární rešerše obsahuje následující kapitoly Cesta ke společné měně, 

Podnikatelský sektor České republiky a Dopady společné měny. 

Cesta ke společné měně se zabývá historií od počátku evropského společenství aţ 

po zavedení eura do hotovostního styku. Charakterizuje předpoklady přijetí eura 

Maastrichtská konvergenční kritéria a úroveň ekonomické vyspělosti země. 

Konvergenční kritéria aplikuje na Českou republiku z pohledu plnění či neplnění 

v minulosti a v predikci budoucího vývoje. Hodnocení vychází z dokumentu 

Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou. Předpoklad jejich splnění poskytuje základní smysl pro 

zpracování diplomové práce. Současně se zabývá procesem přijetí evropské měny 

v Česku a harmonogramem jednotlivých kroků.  

Podnikatelský sektor je hodnocen na základě faktorů, které ovlivňují podniky při 

přijetí eura. Jedná se o méně ovlivnitelné vnější faktory (identifikace země původu, 

strategie klientů a konkurence, připravenost veřejné administrativy) a vnitřní faktory 
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(velikost firmy, oblast činnost, zapojení do mezinárodního prostředí) vycházející 

z konkrétních firem a podniků.  

Kapitola Dopady společné měny rozebírá konkrétní výhody a nevýhody eura na 

podnikající subjekty. Celkem bylo vymezeno 7 pozitivních a 5 negativních dopadů.  

Analýza současného stavu se věnuje zvolené firmě Jihomoravská armaturka spol. 

s.r.o. Začíná jejím představením a historií. Následuje popis obchodních aktivit a  

finanční situace. Stěţejní částí je aplikace teoretických východisek na podnik, tedy 

moţných přínosů a rizik eura. Závěr kapitoly poskytuje souhrnné zhodnocení vlivu 

měny na podnik za pomoci vybraných metod. Nebyl opomenut ani finanční dopad, 

porovnáním moţných úspor a vynaloţených nákladů.  

Konkrétní návrhy a doporučení pro společnost vycházejí ze zjištění, v rámci 

analýzy jejího současného stavu. Práce poskytuje 4 hlavní doporučení pro firemní 

hospodaření. Další doporučení lze nalézt v projektu přípravných kroků při zavádění 

eura v podniku.  

Závěr diplomové práce shrnuje nejdůleţitější dosaţené výsledky.  

 

1.2 Metodika práce 

Pro zpracování práce byly pouţity následující informační zdroje. V rámci teoretických 

částí se jednalo o kniţní publikace, odborné časopisy zaměřené na ekonomii a webové 

stránky o dané problematice. Dále byly vyuţity nejrůznější dokumenty váţící se 

k zavedení eura a vybrané údaje českého či slovenského statistického úřadu.   

Analýza současného stavu firmy čerpá z webových stránek společnosti, jejích 

výročních zpráv za období 2009 – 2012 a z poskytnutých interních dokumentů. Pro 

zobrazení vývoje kurzu CZK/EUR v minulosti nebo jako predikce byly zvoleny 

informace České národní banky.   

   

Z jednotlivých postupů a metod vyuţívá práce následující: 

 

 Deskripce, k popisu jednotlivých pojmů a k objasnění problematiky, kterou se 

diplomová práce zabývá.  

 

 Komparace přístupů, např. členění podniků z hlediska ČR a EU. Současně bylo 

pouţito srovnání názorů a postojů osobností politického či hospodářského spektra 

naší země k problematice jednotlivých dopadů eura.    

 

 Analýza vývoje v letech v podkapitole plnění konvergenčních kritérií Českem. 

Zde bylo rozhodující kritérium splnění či nesplnění předpokladů jednotlivě a 

následně souhrnně ve zvolených letech.  

 

 Selekce a výběr byly vyuţity při zjištění dopadů eura na podniky. Muselo se 

jednat o dopady, které ovlivní firmy a současně nebudou ve zvýšené dopadat na 
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jiné subjekty.  Došlo tedy k vyloučení faktoru zvýšené míry inflace nebo ztráta 

moţnosti ovlivňovat kurz, neboť tyto dopady nebudou výlučně ovlivňovat 

podniky, ale dopadnou na celou ekonomiku, ať uţ přímo nebo zprostředkovaně.  

 

 Kvalitativní analýza přínosů a rizik eura pro podnik. Došlo k popisu jednotlivých 

podnikových procesů a vztahů s jejich následnou evaluací vzhledem 

k problematice zavedení eura. Současně bylo vyuţito zobecnění k modelaci minulé 

či stávající situace.  

 

  Metoda pořadí stanovila pořadí jednotlivých dopadů eura a to odděleně v rámci 

pozitiv a negativ. Kritérii byly přímost a nepřímost dopadu, rozsah a intenzita. 

Dále moţná finanční a časová úspora/zatíţení pro podnik.  

 

 Metoda bodového hodnocení, která zahrnovala stanovení vah v intervalu 1 – 5. 

Váhy vycházejí z celkového dopadu eura na podniky v Česku. Zohledněn byl 

reálný či moţný projev, přímé nebo nepřímé působení. Následně přidělené body 0 aţ 

6 se váţí pouze ke společnosti JMA a korespondují s výsledky získaných metodou 

pořadí.  
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2 Cesta k evropské měně 

Zavedení společné evropské měny předcházel dlouhý integrační proces a deset let 

kontinuální přípravy. Přesto se euro pouţívá v hotovostním styku jiţ patnáctý rok. 

Za tuto dobu se stalo jednotnou měnou pro více neţ 330 milionů lidí v 17 zemích eurozóny 

a zákonným platidlem v celé řadě států. Rovněţ zastává roli druhé nejvýraznější měny 

v mezinárodním obchodě po americkém dolaru. 

  

2.1 Historický vývoj měnové integrace 

Historický vývoj chronologicky zobrazuje integrační proces a jeho nejdůleţitější 

události a milníky v jednotlivých fázích. Od počátku Evropského společenství, přes 

další stupně integrace v podobě celní unie, jednotného trhu aţ po hospodářskou 

a měnovou spolupráci v prostředí Evropské unie. Následně vytvoření eurozóny se 

společnou měnou.  

 

2.1.1 Počátky jednotné měny 

Prvopočátky projektu společné měny se nacházejí v Římských smlouvách (Smlouva 

o EHS, Smlouva o Euratom) z roku 1957. Zde se však o moţnosti jednotné měny hovoří 

minimálně a to v rámci „otázkách společného zájmu“.  

Při vzniku Evropského společenství bylo zavedeno fungování brettonwoodského 

systému, jenţ zaručoval směnitelnost měn členských států za dolar. Na přelomu 50. 

a 60. let byl vytvořen Evropský rezervní fond jako první krok k evropské měně a ke 

společné měnové politice.  

Šedesátá léta prohlubování a rozšiřování Evropského společenství moc nepřála, 

přesto byl v roce 1964 z podnětu Evropské komise zaloţen Výbor guvernérů centrálních 

bank. K významnému posunu v integraci došlo k 1. červenci 1968, zrušením cel uvnitř 

společenství a zavedením vnějších celních tarifů.  (Euroskop.cz [a], 2012) 

Na počátku 70. let, jak dodává Cihelková (2003), se začala naplno projevovat 

nestabilita brettonwoodského systému, negativně působící na navázané evropské měny, 

proto začaly vznikat návrhy měnové spolupráce. Jedním z nich byla ambiciózní 

Wernerova zpráva z roku 1970, která předpokládala přeměnu společenství na měnovou 

unii během následujícího desetiletí. Rovněţ definovala základní atributy hospodářské 

a měnové unie. 

2.1.2 Velký krok vpřed 

Konec 70. let se jiţ nesl v duchu reálného přibliţování k měnové integraci a definování 

směru ke společné měně. V dubnu 1978 byl podpořen projekt vytvoření Evropského 

měnového fondu a širšího vyuţití Evropské zúčtovací jednotky (EUA) jako předchůdce 

ECU.  
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Následný Mechanismus směnných kurzů (ERM) zakotvil setrvávání kurzů 

jednotlivých měn ve vymezeném rozhraní a zároveň se stal ústředním prvkem 

Evropského měnového systému. Cílem EMS bylo provázání evropských měn, omezení 

jejich kolísání a ochrana proti výkyvům dolaru. 

Téměř celá 80. léta se povaţují za období velkého posunu. Evropská rada vyslovila 

souhlas s pouţitím ECU jako rezervního a zúčtovacího prostředku, ve stejnou dobu 

Evropský měnový fond výrazně přispíval ke stabilitě devizových kurzů. 

Jednotný evropský akt přijatý v únoru 1986 přinesl mnoho pozitiv. 

Za nejvýraznější se povaţuje zařazení hospodářské a měnové unie (HMU) mezi cíle 

Smlouvy o EHS. (Euroskop.cz [b], 2012) 

 

2.1.3 Vznik eurozóny 

Dle Kalínské (2010) byl v roce 1989 předloţen jeden z nejdůleţitějších dokumentů 

měnové integrace, Delorova zpráva. Ta nastiňovala její prvotní scénáře, spolu 

s institucionálním uspořádáním celého procesu. Formalizovanou podobu plánu 

hospodářské a měnové unie uvádí 1. pilíř Maastrichtské dohody, která v roce 1993 

přeměnila Evropské společenství na Evropskou unii.  

 

Počáteční etapa se nesla v duchu formulace konvergenčních kritérií a zejména 

v prohlubování hospodářské a měnové spolupráci. 

Začátek druhé etapy se datuje k 1. lednu 1994. V tomto období vznikl Evropský 

měnový institut (EMI) a došlo k přijetí Paktu stability a růstu z důvodu zamezení 

odklonu od fiskální konvergence zemí se společnou měnou.  

Na počátku května 1998 představila Evropská unie 11 členských zemí, které 

vstoupí do eurozóny - Belgie, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, 

Portugalsko, Rakousko a Španělsko.  

O měsíc později byla zaloţena Evropská centrální banka (ECB) jako vrcholný orgán při 

provádění měnové politiky eurozóny.  

Cílová fáze HMU probíhala od 1. ledna 1999, kdy jedenáct států EU zavedlo 

společnou měnu pro bezhotovostní transakce. Po tříletém přechodném období v roce 

2002 vstoupilo euro do hotovostních operací 12 zemí EU, k jedenácti uvedeným státům 

přibylo navíc Řecko. (Baldwin, Wyplosz, 2009) 

 

2.1.4 Rozšiřování euroźony  

Lacina (2007) uvádí, ţe zavedením eura do platebního styku byla dovršena měnová 

integrace pouze z formálního hlediska, ale fakticky pokračovala, neboť stále existovaly 

státy mimo eurozónu.  

Postupem času přijaly evropskou měnu další státy - Slovinsko, Kypr, Malta, 

Slovensko a Estonsko. V nynější době má eurozóna 17 členů a 8 čekatelů - Česko, 

Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko a Švédsko. 
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Existují také státy s oficiální měnou eurem, avšak mimo EU - Vatikán, San Marino 

a Monako. Státy uţívající euro bez dohody s EU - Andorra, Černá hora, Kosovo. 

(Euroskop.cz [c], 2012)  

 

 

2.2 Předpoklady společné měny 

Před vstupem země do eurozóny dochází k vyhodnocení jednotlivých předpokladů pro 

její vstup. Stát musí splnit tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria představující základ 

pro přijímací proces. Dále musí prokázat dostatečnou úroveň sladěnosti se státy 

eurozóny v oblasti hospodářského vývoje a práva.  

Předpoklady společné měny mají zabránit vstupu země s nedostatečnou 

ekonomickou vyspělostí a ochránit ji před výrazně negativním dopadem eura. Druhým 

aspektem je ochrana stávajících členů, neboť problémy jednoho států se dotýkají všech. 

Příkladem můţe být situace v Řecku za poslední 3 roky nebo aktuální dluhové 

problémy Kypru.  

  

2.2.1 Maastrichtská konvergenční kritéria 

Autoři Baldwin a Wyplosz (2009) popisují Maastrichtská konvergenční kritéria jako 

základní ukazatele země zvládnout přechod na společnou měnu. Taktéţ uvádějí, ţe při 

přípravě Maastrichtské smlouvy se makroekonomická situace v jednotlivých zemích 

společenství velmi lišila. Tradičně silné Německo se obávalo špatné měnové disciplíny, 

proto přijetí jednotné měny bylo podmíněno dodrţením výše zmiňovaných 

předpokladů.  

Celkem se jedná o 5 kritérií, formulovaných článkem 140 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (2010), dále podrobně specifikovaných Protokolem č. 12 o postupu při 

nadměrném schodku a Protokolem č. 13 o konvergenčních kritériích (2008). 

 

Cenová stabilita 

Pro dodrţení kritéria cenové stability nesmí průměrná inflace země přesáhnout o více, 

neţ 1,5 procentního bodu inflaci trojice nejlepších států v průběhu jednoho roku před 

provedeným šetřením. A to v rámci harmonizačního indexu spotřebitelských cen 

(HICP).  

 

Udržitelnost veřejných financí 

Základním motivem k zahrnutí fiskální oblasti mezi konvergenční kritéria byla obava 

z moţných monetárních důsledků fiskální nerovnováhy členských zemí pro budoucí 

vývoj unie. Poţadavek se týká výše deficitu veřejných financí a veřejného dluhu. 
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Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP v trţních 

cenách nemůţe nepřekročit 3%, vyjma dvou případů: 

 Referenční poměr podstatně klesl nebo se stále přibliţuje k úrovni blíţící se 

referenční hodnotě. 

 Výjimečné překročení referenční hodnoty, kdy však poměr stále zůstává blízko 

této hodnotě. 

 

Pro dosaţení druhého fiskálního poţadavku se musí poměr veřejného dluhu státu 

v trţních cenách k HDP pohybovat pod hranicí 60%. Nedodrţení můţe být 

akceptováno, pokud se poměr dostatečně sniţuje a blíţí se uspokojivým tempem ke 

stanovené hodnotě. 

 

Vývoj směnného kursu 

Dané kritérium představuje účast země, resp. setrvání její měny v evropském kurzovém 

mechanismu (ERM II.) a dodrţování stanového referenčního rozpětí +/˗ 15% od 

centrální parity, bez přerušení po dobu 2 let. 

 

Dlouhodobé úrokové sazby 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb uvádí, ţe v průběhu jednoho roku před 

šetřením nesmí průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu 

překračovat o více neţ 2 procentní body průměr úrokových sazeb trojice nejlepších 

států v oblasti cenové stability. 

Úrokové sazby se stanovují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo 

srovnatelných cenných papírů s přihlédnutím k rozdílnosti terminologie a definicím 

jednotlivých členských zemí. 

 

2.2.2 Ekonomická a právní sladěnost  

Při posouzení připravenosti země na společnou měnu se bere ohled na momentální stav 

její ekonomiky. Zpráva Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií 

a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2012) analyzuje naši ekonomiku nad 

rámec formálních kritérií. Zkoumá se především cyklická a strukturální konvergence, 

která vypovídá o velikosti rizika rozdílného vývoje v ČR vůči eurozóně. Druhá 

hodnocená část přizpůsobovací mechanismy odpovídá na otázku, do jaké míry je česká 

ekonomika schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků prostřednictvím 

vlastních přizpůsobovacích mechanismů. 
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Vedle výše uvedených předpokladů pro zavedení eura existuje rovněţ poţadavek 

na slučitelnost právních předpisů jednotlivých zemí s legislativou Evropské unie. 

Konkrétně se jedná o statut Evropského systému centrálních bank (ESCB) a Evropské 

centrální banky (ECB). (Zavedeníeura.cz [a], 2012)  

 

 

2.3 Česká republika v procesu přijetí eura 

Česká republika se automaticky stala po přistoupení do Evropské unie 1. 5. 2004 

účastníkem třetí fáze HMU, jak uvádí Juřečka (2010). Vztahuje se však na ni statut 

členské země s dočasnou výjimkou pro zavedení eura, neboť nesplnila nezbytné 

podmínky pro jeho přijetí.  

Vláda ČR prostřednictvím dokumentu Národní plán zavedení eura (2007) dodává, 

ţe udělená výjimka představuje povinnost země usilovat o zavedení eura v nebliţším 

moţném termínu. 

 

2.3.1 Strategie přistoupení ČR k eurozóně 

Jedná se o společný dokument vlády ČR a ČNB, schválený v říjnu 2003. Shrnuje 

východiska přistoupení naší země k eurozóně, očekávané pozitivní efekty a rizika 

vyplývající z přijetí společné měny atd. Současně stanovila první moţný termín 

zavedení eura. Za předpokladu pokračování reálné konvergence a splnění 

Maastrichtských kritérií se jím měl stát horizont let 2009 – 2010.  Následně bylo datum 

konkretizováno na 1. 1. 2010. (Plchová, Abrahám, Helísek, 2010) 

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (2007) jiţ 

nestanovila cílové datum, které se následně odvine od vyřešení problematických míst 

reformy veřejných financí a od posílení pruţnosti české ekonomiky.  

 

Názory na další moţné termíny zavedení eura se výrazně neliší. Horizont let 2016 aţ 

2018 se povaţuje za reálný, na čemţ se shoduje i celá řada osobností hospodářské či 

politické sféry Česka.  

Ekonom a hlavní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek (2012) konstatuje: 

„Jediné, co lze s jistotou říci, je to, že nejbližší možný termín zavedení eura je začátek 

roku 2016. Jakýkoli jiný termín je již čirá spekulace.“ 

Podobný názor sdílí i ekonom EU Office České spořitelny Jan Jedlička (2011). 

Podle jeho slov má pro nás euro smysl, vzhledem k velikosti a geografické poloze naší 

země, exportní otevřenosti i kulturně – historickému okruhu, kam patříme. Avšak pravý 

vstup nastane aţ po vyřešení problému v měnové unii, čímţ mohou být roky 2016 – 

2018.  

Ministr financí Miroslav Kalousek (2012) se domnívá, ţe k přijetí eura nepřistoupí 

nynější a zřejmě ani následující vláda, coţ by znamenalo aţ po roce 2018. Rovněţ 

dodal, ţe by Česko v budoucnu přijmout euro mělo. 
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Předseda vlády Petr Nečas (2011) své postoje k euru shrnuje následovně: „Česká 

republika euro přijme tehdy, až náklady na udržení koruny budou vyšší, než náklady na 

zavedení jednotné evropské měny.“  

 

Otázka přijetí eura v Česku nikdy nebyla řešena jako politická priorita a to ani v roce 

2007, kdy se ještě neprojevovaly náznaky finanční krize. Někteří odborníci se shodovali 

na datu 1. ledna 2015. Další oddalování by znamenalo i oddálení všech přínosů 

společné měny pro českou ekonomiku, tvrdil Korbel (2010). 

V současné době jiţ není toto datum aktuální, avšak aktuální zůstávají názory na 

společnou měnu. Pod tíhou problémů některých států eurozóny vzrůstá negativní postoj 

vůči euru, jak u podnikatelských subjektů, tak i u samotných občanů Česka. (ČTK, 

2012) 

 

2.3.2 Scénář zavedení eura 

Pro přijetí eura, Plchová, Abrahám, Helísek (2010), existují tři moţné scénáře: 

 Scénář s vyuţitím přechodného období (tzv. „madridský“ scénář). 

 Scénář přechodu s vyuţitím tzv. „fáze postupného zrušení“. 

 Scénář jednorázového přechodu, tzv. velký třesk (Big Bang). 

 

Pro Českou republiku byla zvolena třetí uvedená varianta. Ve stejném okamţiku (dnu) 

vstoupí euro do bezhotovostních i hotovostních operací, bez přechodného období 

v jakékoliv oblasti.  

Tento postup předpokládá zvládnutí náročnějších koordinačních a přípravných 

prací, neţ u předchozích variant. Jeví se také jako nejlevnější a nejjednodušší, proto 

nově přistupující státy eurozóny volí bez výjimky tuto moţnost. (Euroskop.cz [d], 2011) 

 

Konkrétní podobu scénáře přechodu a její jednotlivé etapy uvádí Národní plán zavedení 

eura v České republice (2007):  

 

1. Předpřípravná fáze, v rámci všech činností se pouţívá koruna, probíhají technické a 

organizační přípravy na přechod.  

2. Přípravná fáze zahrnuje rozhodnutí o datu zrušení výjimky a přepočítání koeficientu 

pro duální označování cen v délce cca. 6 měsíců. V platebních operacích se uţívá 

koruna, ale pro ceny v obchodech, zůstatky na bankovních účtech se pouţívá i cena 

v eurech.  

3. Období duální cirkulace, zde se předpokládá trvání v délce 2 týdnů. Dnem 

zavedením eura budou bezhotovostní platby probíhat pouze v eurech, hotovostní 

operace v obou měnách, za současného stahování koruny z oběhu.  

4. Období do konce duálního označování cen, pouţívá se výhradně euro, ale pro lepší 

srovnání po dobu jednoho roku se uvádí ceny v obou měnách.  
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5. Závěrečná fáze předkládá moţnost dobrovolného uvádění cen také v korunách. 

Následná výměna českých korun za euro bude moţná u bank půl roku od zavedení, 

u centrální banky několik let.  

 

 
Obr. 1 Scénář zavedení eura v ČR, zdroj: Národní plán zavedení eura v České republice (2007) 

 

2.4 Plnění Maastrichtských kritérií Českou republikou 

Vyhodnocováním plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií se kaţdým rokem 

zabývá Ministerstvo financí spolu s vládou ČR a to prostřednictvím dokumentu 

„Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou.“  

Současně i Evropská centrální banka posuzuje, nakolik se Česko nachází v pozici 

potenciálního uchazeče o euro, zde se jedná o kaţdoroční „Konvergenční report“. 

 

2.4.1 Kritérium cenové stability 

Tab. 1 Vývoj cenové stability 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměr 3 zemí 0 0.9 1.6 1.2 1.2 1.3 1.4 

Kritérium 1.5 2.4 3.1 2.7 2.7 2.8 2.9 

ČR 0.6 1.2 2.1 3.5 2.3 1.9 2.1 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií 

a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2012) 

 

Poţadavek cenové stability se dařilo České republice v uplynulých letech plnit 

s dostatečnou rezervou. Zlom nastal v minulém roce, kdy inflace dosahovala vyšší 

hodnoty, neţ byla přístupná. Důvodem bylo zvýšení cen ropy, potravin 

a administrativní opatření (navýšení DPH o 4 p.b. růst spotřební daně).  
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Výhledově by měla inflace opět klesat, pokud nedojde k jiným, neţ plánovaným 

úpravám nepřímých daní.  

 

2.4.2 Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Deficit veřejného rozpočtu 

V roce 2010 byla uskutečněna konsolidovaná opatření ke zvýšení příjmů státního 

rozpočtu, coţ zapříčinilo v nadcházejícím období pokles jeho deficitu. 

I v roce 2012 se pokračovalo v navýšení příjmů (zvýšení DPH, daň z loterií), 

současně se provedla úsporná opatření, přesto nebylo moţné propadu deficitu zabránit. 

Důvodem bylo zaúčtování církevních restitucí v sumě odpovídající 1,5% HDP, tedy 

částce cca. 58 mld. korun.  

Pro rok 2013 počítá MF s poklesem pod poţadovaná 3%. Realizace však bude 

ovlivněna vývojem dluhové krize v EU, která se odráţí na ekonomickém růstu Česka. 

Výhledově se počítá se zlepšením deficitu státního rozpočtu na úroveň 2,4 % v roce 

2015, čímţ by došlo k souladu s Paktem stability a růstu a Programovým prohlášením 

vlády.  

 

Graf 1 Vývoj deficitu ČR v letech 2010 - 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií 

a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2012) 
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Výše hrubého veřejného dluhu 

Vývoj vládního dluhu zaznamenal v minulých letech výrazný vliv hospodářské krize. 

V porovnání se státy EU není úroveň alarmující, avšak zvyšujícímu trendu by měla být 

věnována dostatečná pozornost. Záměrem by nemělo být pouze udrţení pod referenční 

hranicí 60%, pod kterou se Česko dlouhodobě pohybuje, ale snaha o kontinuální 

sniţování veřejného zadluţení. 

Graf 2 Vývoj vládního dluhu ČR v letech 2010 - 2015 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií 

a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2012) 

 

2.4.3   Kritérium vývoje směnného kurzu 

Pro splnění tohoto předpokladu musí stát setrvat v ERM II. min. 2 roky. Za poslední tři 

uplynulá období nebyly sledovány ţádné výrazné výkyvy české koruny od eura, 

pohybovala se v pásmu +/˗ 15%.  

Hypoteticky můţeme tedy povaţovat podmínku za splněnou. Reálně však musí být 

přihlédnuto ke vhodnému načasování vstupu do Evropského mechanismu kursů 

a posléze do eurozóny.  
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Graf 3 Vývoj CZK/EUR v letech 2008 - 2012 

 
Zdroj: Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou (2012) 

 

 

2.4.4    Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Tab. 2 Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb ČR v letech 2009 - 2015 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměr 3 zemí 3.9 4 3.3 1.8 2.5 3.3 4.2 

Kritérium 5.9 6 5.3 3.8 4.5 5.3 6.2 

ČR 4.8 3.9 3.7 3.4 3.5 3.8 4 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Vyhodnocení plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií a 

stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2012) 

 

Za roky 2009 aţ 2012 plní Česko kritérium úrokových sazeb s výrazně klesající 

tendencí. Ani přes obtíţně předvídatelných vývoj na finančních trzích se neočekávají 

významná rizika, která by zabránila plnění tohoto kritéria v následujících letech.  

 

 

2.4.5    Česká republika jako uchazeč o euro 

Česká republika v pozici uchazeče o evropskou měnu s dočasnou výjimkou nedosahuje 

špatných výsledků. Většinu kritérií se jí daří dlouhodobě plnit. Největší problém nastává 

v deficitu veřejného rozpočtu, jenţ zaznamenal výkyvy ve svém vývoji v letech 2009 – 

2015.  

Ke stabilizaci deficitu je potřeba, aby naše vláda úměrně korigovala výdajovou 

stránku a správně stanovila jeho příjmy. Vyvstává zde také nutnost provedení reforem 
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veřejných financí, jeţ by měly mimo jiné pozitivně přispět ke zmírnění růstového trendu 

veřejného zadluţení.  

Na základě budoucí predikce by mělo Česko splňovat všechna Maastrichtská 

kritéria, čímţ by se stalo „ţhavým“ kandidátem k provedení dalšího kroku přijetí eura 

zařazením do ERM II. Jedná se však pouze o předpověď a skutečnost můţe být pod 

vlivem nejrůznějších okolností odlišná. Slabé místo se dle mého názoru skrývá 

v deficitu veřejného rozpočtu, neboť predikované hodnoty se pohybují jen těsně nad 

poţadovaným kritériem. První zprávy o čtvrtletním pokladním plnění rozpočtu vypadají 

optimisticky a drţí se v plánovaných mezích, avšak současná situace můţe být zvrácena 

v následujících třech kvartálech. Myslím si, ţe v plnění kritéria deficitu státního 

rozpočtu bychom neměli být příliš optimističtí, ale současně nezatracovat moţnost 

dosaţení poţadované úrovně. (Business.Info.cz, 2013)   

 

Tab. 3 Plnění Maastrichtských kritérií ČR za období let 2009 - 2015 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cenová stabilita Ano Ano Ano Ne Ano Ano Ano 

Deficit rozpočtu Ne Ne Ne Ne Ano Ano Ano 

Veřejný dluh Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Směnný kurs Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Dl. úrokové sazby Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Celkové zhodnocení plnění konvergenčních kritérií podává ucelený obraz o pozici naší 

země vůči euru. Za předpokladu dodrţení predikovaných hodnot existuje reálný 

předpoklad pro jeho zavedení.  

Pokud by Česko nesplňovalo více neţ polovinu kritérií, případně nemělo reálnou 

šanci na jejich splnění, postrádala by diplomová práce smysl. Neřešil by se potenciální 

rok vstupu do eurozóny či moţné dopady eura na jednotlivé subjekty trhu. Za takové 

situace by bylo vhodné nalézt nejdříve cestu ke splnění primárních poţadavků a 

následně uvaţovat o moţných vlivech nové měny.  
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3 Podnikatelský sektor České republiky 

Zavedení eura v České republice nebude mít shodný dopad na všechny podniky stejně. 

Lacina a kol. (2008) uvádí, ţe výhody (přínosy) budou spatřovány v úsporách 

finančních prostředků v delším časovém horizontu od zavedení. Naproti tomu nevýhody 

budou mít podobu jednorázových nákladů, se kterými by se měly firmy vyrovnat do 

jednoho roku od uţívání eura. Zda se zavedení eura na konkrétním podniku projeví více 

jako pozitivum či negativum bude závise na vnějších a vnitřních faktorech, které na něj 

působí.  

Tab. 4 Přehled vlivů působící na české podniky 

Faktory 

Vnější Vnitřní 

identifikace země původu velikost  

strategie konkurence oblast činnosti 

strategie klientů 

vystavení mezinárodnímu 

prostředí 

připravenost veřejné 

administrativy 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě Zahradník (2003) 

 

Vnější faktory představují méně ovlivnitelné vlivy, na které se lze jen částečně připravit 

získáním a analýzou relevantních informací. Současně se můţeme přiklonit i 

k nejrůznějším odhadům, např. predikce postoje, chování konkurentů či spotřebitelů 

firmy po zavedení eura.  

Důleţitou roli bude sehrávat stát. Rozsah a kvalita informační kampaně před 

zavedením eura se projeví v připravenosti veřejné administrativy poskytovat potřebné 

informace a řešit nastalé problémy. Získané informace se následně projeví v činnostech 

jednotlivých subjektů, ať se bude jednat o konkurenci nebo zákazníky podniku. Strategii 

svých klientů můţe firma ovlivnit vzájemnou komunikací o moţných změnách, které 

sebou euro přináší.   

Vnitřní faktory se přímo dotýkají podniků (firem), neboť vychází z jejich interního 

prostředí a subjekt samotný má největší podíl na jejich rozsahu.  
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3.1 Velikost firmy 

Strukturální fondy EU (2013) dělí podniky do 4 skupin na základě jejich velikosti 

(počet zaměstnanců) a obratu.  

 

 Mikropodniky: méně neţ 10 osob, obrat nebo bilanční suma nepřesahuje 2 mil. 

EUR.  

 Malé podniky: méně neţ 50 osob, obrat nebo bilanční suma nepřesahuje 10 mil. 

EUR. 

 Střední podniky: zaměstnává méně neţ 250 osob, obrat nepřesahuje 50 mil. EUR a 

bilanční suma roční rozvahy není vyšší neţ 43 mil. EUR. 

 Velké podniky: všechny podniky, které nespadají do předchozích skupin 

 

 

Česká legislativa, Podnikavec.cz (2012), rozděluje podniky do 3 skupin: 

 Malý: do 100 zaměstnanců, roční obrat do 30 mil. Kč. 

 Střední: do 500 zaměstnanců, roční obrat do 100 mil. Kč. 

 Velký: víc neţ 500 zaměstnanců, roční obrat víc neţ 100 mil. Kč. 

 

Osobně povaţuji evropské členění podniků za účelnější, poskytující realističtější obraz 

skutečnosti. Zda firma zaměstnává 5 nebo 45 pracovníků to představuje značný rozdíl, 

proto není příliš vhodné je zahrnovat do stejné kategorie malých podniků. 

 

Tab. 5 Výčet podniků v ČR, dle evropského a českého rozdělení 

EU ČR EU ČR EU ČR EU ČR EU ČR EU ČR

mikropodniky 219 117 - 214 179 - 217 530 - 220 366 - 226 201 - 1 097 393 -

malé pod. 47 692 274 596 46 790 268 480 46 208 270 969 45 341 273 128 43 380 276 554 229 411 1 363 727

střední pod. 12 088 5 537 11 658 5 327 11 656 5 401 11 548 5 369 10 964 5 189 57 914 26 823

velké pod. 2 181 945 2 063 875 2 160 942 2 220 978 2 139 941 10 763 4681

1 395 481

celkem

celkem

2008 2009 2010 2011 2012

281 078 274 682 277 312 279 475 282 684  
Zdroj: vlastní zpracování na základě Český statistický úřad (2013) 

 

Výše uvedená tabulka zobrazuje velikostní sloţení podniků na našem území z hlediska 

evropského a tuzemského členění. Současně bere v úvahu pouze ekonomicky aktivní 

subjekty a nepracuje s podniky, nevykazující ţádného zaměstnance. Druhé hledisko 

posouzení velikosti podniku (obrat) by konečné rozdělení podniků s velkou 

pravděpodobností změnilo, avšak dostatečně relevantní data na zpracování nejsou 

dostupné 

  

.  
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Graf 4 Velikostní rozloţení českých podniků na základě evropského členění  

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě Český statistický úřad (2013) 

 

V Česku vykonává podnikatelskou činnost cca. 1 400 tis. subjektů a jednoznačně 

převaţuje zastoupení mikropodniků, tedy podniků s 1 aţ 9 zaměstnanci. Konkrétně se 

jedná o tříčtvrtinový podíl z celkového počtu. Pro srovnání Slovenská republika 

vykazuje 95% (133 345) zastoupení malých podniků za rok 2012.  Rozdělení se mírně 

odlišuje, poněvadţ za malé podniky povaţuje firmy s 1 – 19 zaměstnanci.  (Statistics.sk, 

2009) 

Vazba mezi velikostí podniku a zavedení eura nemusí být zcela jasná. Šetření 

slovenských podniků, Výzkumná studie NBS (2006), uvádí vztah nepřímé úměry vyjma 

mikropodniků (viz. Obr. 2).   

Naopak Lacina a kol. (2008) vidí vztah opačný, kdy předpokládá růst nákladů 

s růstem velikosti firmy. Velké firmy by měly při přechodu na euro vykazovat vyšší 

absolutní náklady neţ malé podniky, z důvodu komplexnějších informačních systémů a  

vyšších nákladů na jejich přizpůsobení.  
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Obr. 2 Odhad nákladů zavedení eura pro podniky Slovenska, zdroj: Výzkumná studie NBS (2006) 

 

3.2 Oblast činnosti 

Oblast činnosti nebo předmět podnikání firem můţeme rozlišovat podle jednotlivých 

sektorů ekonomiky Česka, kde se uvádějí 3 základní skupiny: 

 Primární sektor: zemědělství, rybolov, lesní hospodářství, těţba surovin. 

 Sekundární sektor: výroba a rozvod tepla, elektřiny, zpracovatelský průmysl 

(hutnictví, strojírenství, chemický, textilní a oděvní, potravinářský, 

dřevozpracující), stavebnictví. 

 Terciální sektor: sluţby zahrnující zdravotnictví, školství, doprava, ubytování a  

stravování, informační a komunikační technologie, peněţnictví a pojišťovnictví, 

poradenská činnost. (Cittadella.cz [a], 2013) 

 

 

Česká republika dlouhodobě vykazuje největší zastoupení terciálního sektoru sluţeb. 

Tradičními představiteli jsou obchod, pohostinství, doprava nebo ostatní sluţby, např. 

 školství, zdravotnictví. Druhé místo připadá zpracovatelskému průmyslu. Následuje 

obor stavebnictví a rozvod energií. Poslední příčky patří činnostem z primárního 

sektoru (zemědělství, rybolov, těţba).  
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Tab. 6 Odvětvová struktura HDP (v běţných cenách) 2007 – 2011 

mld. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 

HDP v kupních 

cenách 
3 662,6  3 848,4  3 739,2  3 775,2  3 807,8  

Daně minus 

dotace 
358,2  368,5  368,7  370,6  378,6  

Hrubá přidaná 

hodnota 
3 304,3  3 479,9  3 370,5  3 404,7  3 429,2  

v tom:           

zemědělství, 

lesnictví, 

rybolov 

79,1  80,3  64,2  57,1  63,4  

Průmysl 1 047,4  1 085,5  1 018,5  1 031,8  1 064,9  

stavebnictví 224,9  235,7  238,4  245,8  228,8  

obchod, opravy, 

pohostinství., 

ubytování 

467,4  475,9  419,6  424,7  441,9  

doprava, spoje 392,0  403,2  404,8  405,9  394,0  

finanční 

zprostředkování 
113,3  139,3  149,2  158,9  172,8  

komerční sluţby 424,5  479,5  469,5  475,1  456,2  

ostatní sluţby 555,7  580,6  606,3  605,4  607,1  

Zdroj: Ročenka dopravy (2011) 

 

 

Odvětvová struktura HDP za rok 2011 potvrzuje dlouhotrvající trend zaměření českých 

podniků. Jednotlivé sektory se podílejí na českém produktu následovně 3,14 % 

primární, 36,7 % sekundární a 59, 9 % terciární.  
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Graf 5 Odvětvová struktura HDP 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě Cittadella .cz[b], 2013  

 

 

Oblasti podnikání jednotlivých firem budou mít svůj podíl na velikosti přínosů a 

nákladů. Kaţdý podnik by měl v délce a způsobu přípravy na euro přihlédnout na obor 

jeho působení.  

Velké rozdíly budou vnímány mezi sluţbami a výrobou, např. maloobchod bude 

výrazněji zatíţen duálním označováním, neţ výrobní podnik zaměřený na vývoz do EU. 

Obecně bude sektor sluţeb postiţen vyššími náklady, proto lze v Česku očekávat větší 

zatíţení vzhledem k jeho nadpoloviční orientaci na sluţby.  
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3.3 Vystavení mezinárodnímu prostředí 

Vystavení společnosti mezinárodnímu prostředí se povaţuje za nejdůleţitější interní 

faktor při přechodu na euro. Posuzovat ji můţeme podle míry otevřenosti či uzavřenosti 

země.  

Česká republika má povahu relativně malé ekonomiky, velmi otevřené vůči 

zahraničí. Suma jejího vývozu od roku 2005 překračuje celkový dovoz. Současně 

vzájemná bilance zaznamenává kaţdý rokem navýšení v rámci kladných čísel.  

 

Tab. 7 Bilance zahraničního obchodu ČR 2007 – 11/ 2012 

2007 2008 2009 2010 2011 1 - 11/2012

87 915 67 246 149 587 121 241 190 315 307 042

Ukazatel (mil.Kč)

Bilance  
Zdroj: vlastní zpracování na základě ČSÚ (2012)  

 

 

Více neţ 80% českého exportu směřuje do Evropské unie a cca. 66% do zemí eurozóny, 

kde se největšími příjemci zboţí a sluţeb stává Spolková republika Německo a 

Slovenská republika. V importu do Česka hraje taktéţ významnou roli EU s více neţ 

60%. Státy s měnou euro se podílí přibliţně 55%.  

 

Tab. 8 Export ČR 2007 – 11/2012 

2007 2008 2009 2010 2011 1 - 11/2012

2 479 234 2 473 736 2 138 623 2 532 797 2 869 802 2 855 088

Ukazatel (mil.Kč)

   Vývoz celkem 

z toho

z toho 

Eurozóna 17

2 113 649 2 107 915
státy EU 27

1 639 083 1 635 660 1 437 631 1 678 617 1 883 144 -

1 811 957 2 126 339 2 380 498 2311643

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě ČSÚ (2012), MPO (2013) 

 

Tab. 9 Import ČR 2007 – 11/2012 

2007 2008 2009 2010 2011 1 - 11/2012

2 355 055 2 366 847 1 924 062 2 330 063 2 593 750 2 548 046

1 355 205 -

1 327 803 1 527 883 1 709 021 1640799

z toho 

Eurozóna 17 1 358 137 1 290 719 1 064 658 1 213 454

Ukazatel (mil.Kč)

   Dovoz celkem 

z toho státy EU 27
1 692 981 1 611 350

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě ČSÚ (2012), MPO (2013) 
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Obchodní spolupráce podniku s trhy eurozóny se projeví především na přínosech 

v podobě úspory nákladů, jeţ musí vynaloţit při obchodování v eurech. Čím větší 

zapojení do eurových trhů firma vykazuje, tím dosáhne větších výhod z jeho zavedení. 

Lze rovněţ předpokládat méně náročný přechod v rámci počátečních nákladů, neboť 

zahraničně orientované podniky jiţ s eurem částečně pracují, např. v účetnictví. Na 

straně druhé firmy podnikající pouze v tuzemsku budou mít náročný úkol vyrovnat se s 

dopady, které s sebou euro přináší a to hlavně v jeho počátcích. 
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4 Dopady společné měny 

Zavedení evropské měny přináší celou řadu příleţitostí a hrozeb, které více či méně 

ovlivní trţní subjekty České republiky. Pro další vymezení dopadů byl zvolen subjekt 

firem, které případné zavedení eura výrazně ovlivní.  

Následující části diplomové práce se budou výlučně věnovat dopadům eura na 

podnikatelské subjekty ČR.  Současně budou respektovány obecné kategorie dopadů 

(Lacina a kol., 2008): 

 Přímý (vztahuje se ke konkrétnímu podniku) x nepřímý (působí zprostředkovaně). 

 Jednorázový x trvalý.  

 Okamţitý x střednědobý x dlouhodobý.  

 

 

4.1 Pozitivní dopady eura na podnikový sektor 

V rámci pozitivního vlivu eura na firmy došlo k vymezení sedmi různých dopadů, jeţ se 

shodně vyznačují trvalým působením. Vyjma poloţky vyšší přehlednosti cen, přímé 

dopady se projeví okamţitě po zavedení eura, nepřímé dopady budou zaznamenány ve 

střednědobém aţ dlouhodobém horizontu. 

Tab. 10 Pozitivní dopady eura na podnikový sektor 

Přímé dopady Nepřímé dopady 

eliminace kurzového rizika stabilita podnikové prostředí 

sníţení nákladů na kurzové zajištění pokles nákladů na financování 

vyšší přehlednost cen   

sníţení transakčních nákladů   

zjednodušení účetnictví   

Zdroj: vlastní zpracování, Lacina a kol. (2008) 

 

Eliminace kurzového rizika 

Lacina (2007) chápe kurzové riziko jako variabilitu hodnot aktiv a pasiv v důsledku 

neočekávaných změn měnového kurzu. Reţňáková (2005) se přiklání k definici 

kurzového rizika jako „rozptylu změn devizového rizika“.  

V podnikovém prostředí, Machková (2009), se nestabilita měnových kurzů odráţí 

prostřednictvím nespolehlivosti cenových kalkulací, zvyšujících se nákladů na zajištění 

proti jejich pohybu a sníţením konkurenceschopnosti vývozců při významnějších 

kursových změnách.  

Kolísání měnového kurzu české koruny vůči euru způsobuje v praxi značné 

problémy. Podniky mohou v rámci pohybů kurzů získat neočekávané výnosy, ale 
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současně dosáhnout finanční ztráty, neboť v drtivé většině se odlišuje datum realizace 

transakce (obchodu) s datem inkasa peněz. (Lacina a kol., 2007) 

Vyjádření manaţer mladoboleslavské Škodovky Radka Špicara (2010) zní jasně: 

„Rozkolísanost české koruny způsobuje Škodě Auto stejně jako většině tuzemským 

exportérům velké problémy.“ Dále uvádí, ţe posilování kurzu vůči euro o jednu korunu 

znamená pro firmu obrovské ztráty, ročně se jedná cca. o1,1 mld. korun. V roce 2008, 

v období největších turbulencí zaznamenala dokonce ztrátu ve výši 6,6 mld. korun.  

K dané problematice se vyjádřil i předseda sdruţení drobných podnikatelů a 

ţivnostníků Bedřich Danda (2010), mezi jejich členy převaţuje pozitivní názor vůči 

euru a jeho přijetí. Největší problém vidí v nečekaných pohybech kurzu zapříčiňující 

ztrátu finančních prostředků.  

K plnému odstranění kurzového rizika při zavedení společné měny dochází pouze 

v rámci neočekávaných změn nominálního kurzu, jak dodává Lacina a kol. (2007). 

Výkyvy reálného kurzu, působící na investiční a obchodní rozhodnutí, se eliminují jen 

částečně. 

 

Snížení nákladů na kurzové zajištění 

Zavedení společné měny přispívá k eliminaci kurzového rizika a současně odbourává 

potřebu podniků se proti danému riziku zajišťovat.  

Odborníci obecně vidí v  euru jen málo výhod, prospěje především exportérům, 

kterým odpadne při obchodování kurzové riziko vnášející do byznysu nejistotu a 

nutnost se proti němu zajistit. (Němec, 2011) 

Snaha českých firem bránit se výkyvům měnového kurzu má smysl, coţ dokazuje 

odhad Ministerstva financí ČR, „podle nějž úspory plynoucí z omezení kurzového rizika 

dosahují 1,4 % HDP ročně“, tedy cca.  55 mld. Kč. (E15, 2012) 

Existují dvě základní cesty vedoucí k zajištění, interní a externí. Mezi vlastní 

(interní) způsoby zajištění podniku lze zařadit přirozený hedging, časování plateb, 

měnovou diverzifikaci, změnu struktury aktiv a pasiv, tzv. netting a současně příslušné 

úpravy kupních smluv. V rámci externích moţností dominují měnové deriváty a 

uzavření devizové pozice s vyuţitím sluţeb peněţního trhu. (Sato, Černohlávková, 

Taušer, 2007) 

Komerční banka (2013) nabízí následující devizové operace a produkty: měnový 

spot, měnový swap, měnové opce, forward a futures.  

V letech 2008 – 2010 byl postoj českých firem vůči euru výrazně optimistický, 

především díky podílu exportu na jejich trţbách, coţ dokumentuje Němec (2011). 

Výkyvy kurzu je poškozovaly a byla nutnost se proti kurzovému riziku zajišťovat. 

V roce 2011 se prostřednictvím šetření ve firmách ukázalo, ţe 60% malých a středních 

podniků si nepřeje přijetí společné měny, i přestoţe pociťují kurzové riziko a obávají se 

dalšího posilování koruny.  

Domnívám se, ţe daný postoj byl způsoben obavami z počínající krize eurozóny, 

rozsáhlými problémy řeckého státu a nestabilní situací Španělska a Itálie. V současné 
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době bych nepředpokládala změnu postoje podniků, spíše jejich utvrzení, neboť 

skupinka států se závaţnými finančními problémy se rozrostla o Kypr.  

 

Vyšší přehlednost cen  

Přehlednost či transparentnost cen sbliţuje a vyrovnává cenové rozdíly zboţí a sluţeb 

napříč státy eurozóny, coţ můţe vést k realizaci arbitráţních vývozních operací. 

Vyhledávání informací o cenách jiţ není zatíţeno znalostí hodnoty měnového kurzu.  

Proti úplnému projevení dopadu stojí především překáţky na straně spotřebitele, 

mezi které můţeme zařadit jazykovou bariéru, časovou náročnost, dopravní náklady. 

Nelze tudíţ očekávat úplné odstranění cenových disparit, ale pouze zvýšení 

transparentnosti cen.  

Zkušenosti zemí, jeţ zavedly euro, jako první v roce 2002 nevykazují podstatné 

sbliţování cenových hladin. Příčinu lze pravděpodobně nalézt v časovém hledisku, kdy 

se výhoda vyšší přehlednosti cen projeví za delší časový horizont. (Lacina, Rozmahel, 

2010) 

 

Snížení transakčních nákladů 

Lacina (2007) povaţuje dopad eliminace transakčních nákladů za „nejviditelnější a 

nejlépe kvantifikovatelný“ v rámci všech přínosů.  

Z globálního hlediska států či jednotlivých sektorů se můţeme domnívat, ţe ano.  

V českých podnicích však vypadá situace odlišně. Kvantifikace potenciálního přínosu 

z eliminace transakčních nákladů je velmi obtíţná. Většina firem neprovedla interní 

analýzu moţných úspor, neboť termín přijetí eura v Česku není zatím pevně stanoven. 

(Lacina, Rozmahel, 2010) 

Konkrétní úspory nákladů můţeme hledat ve dvou oblastech. První je sníţení 

nákladů na směnu valut a deviz. Zde se velikost odvíjí od výše poplatků za výběry a 

vklady na eurové účty českých bank a také za směnárenskou činnost. U devizových 

operací nemůţeme mluvit o dodatečných nákladech, neboť u přijatých drţeb dochází 

k přepočítání aktuálním kurzem dané banky.  

Ekonom Petr Mach (2011) vidí úsporu nákladů na výměnu měny jako druhou 

podstatnou výhodu eura, jak pro firmy, tak pro turisty. Současně se přiklání k názoru, ţe 

úspora vykazuje zanedbatelnou výši v porovnání s náklady, které v nynější době 

členové eurozóny nesou.  

Druhá oblast úspor odbourává nutnost firmy vést český i eurový bankovní účet. 

Zátěţí se stávají jednak dvojité poplatky a také kurzové riziko, které působí na čistý 

zůstatek eurového účtu. (Lacina a kol., 2008) 
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Zjednodušení účetnictví 

Po zavedení eura odpadne celá řada účetních operací související s účtováním v různých 

měnách, jak uvádí Lacina (2007). Sníţí se potřeba tvorby rezerv a opravných poloţek. 

Současně se redukují zvýšené nároky na vedení a třídění nákladů.  

Vedle českých podniků by přijetí eura uvítaly i nadnárodní korporace působící 

v naší zemi. Petr Bříza (2011) z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners říká: 

„Zjednodušily by se ekonomické toky mezi mateřskou firmou v eurozóně a dcerou 

v Česku.“ Současně dodává, ţe by odpadly náklady na vedení účetnictví v dvojích 

měnách.  

Zavedení eura má bezpochybně pozitivní dopad na vedení účetnictví, ale nedojde 

k vyřešení všech problémů. Reálně se odhaduje časová úspora, neţ úspora finančních 

prostředků, ve smyslu zkrácení doby mezi vystavenými fakturami, přijetím peněz na 

účet a jiné.  

 

Stabilita podnikového prostředí 

Obecně euro vykazuje vyšší stabilitu, neţ česká koruna, proto se tomuto kritériu často 

přikládá i největší váha, čímţ se zabývá Helísek (2009). Současně udává, ţe stabilita 

společné měny umoţňuje sniţování nákladů, efektivnější moţnosti plánování a 

podnikového rozhodování, coţ se odráţí v dlouhodobé ekonomické stabilitě a následně 

ve vyrovnaném ekonomickém růstu.  

V otázce eura jako nástroje hospodářského rozvoje, lze značně polemizovat 

vhledem k nynější krizi některých evropských zemí a jejím dopadům na celou 

Evropskou unii. K negativnímu postoji vůči stabilnímu euru se přiklání i Václav Klaus 

(2010) se svým názorem: „Krizi v Řecku nezpůsobila jeho hospodářská politika, ale 

euro. “ 

Mnohem střízlivěji na euro pohlíţí finanční analytik Pavel Kohout (2010), jenţ 

sdílí názor Václava Klause, kdy euro neznamenalo např. pro Řecko stabilitu.  Dodává, 

ţe příčiny řeckých problémů lze nalézt v rozhazovačnosti sociální politiky, nemoţnosti 

devalvovat měnu a úvěrové bublině řecké ekonomiky vytvářející zdání prosperity, 

kterou pomohla společná měna nafouknout, aţ v roce 2008 splaskla.  

V rámci stability podnikového prostředí můţeme vypozorovat dva nepřímé dopady 

společné měny, růst zahraničního obchodu a příliv zahraničního kapitálu v podobě 

investic, jenţ se vykazují střednědobým aţ dlouhodobým horizontem dopadu. (Lacina, 

Rozmahel, 2010) 

První zmiňovaný dopad bude mít pozitivní vliv především na české exportéry. Ke 

druhému aspektu přílivu zahraničních investic se přiklání velké mnoţství podnikatelů 

spolu se sociálními demokraty, kteří vidí ve stabilním euru velký potenciál přílivu 

investorů, jenţ se přesunuli/ přesouvají na Slovensko, které jiţ společnou měnu přijalo. 

(Pravec, 2010) 

Svůj názor vyslovil i nejvýše postavený manaţer koncernu Volkswagen v rámci 

Česka Martin Jahn (2012): „Euro by určitě přispělo k rozvoji evropské ekonomiky. Jak 



Dopady společné měny 

38 

 

z pohledu evropských exportérů, tak z pohledu investorů, kteří pochopitelně raději 

investují ve větším prostoru, v němž platí jednotná měna.“  

 

Pokles nákladů na financování 

Převzetím společné měnové politiky eurozóny dochází ke sníţení úrokových sazeb 

a usnadnění přístupu ke kapitálu.  

Pokles úrokových sazeb nově přistupujících zemí, dle Plchové, Abraháma, Helíska 

(2010), vzniká v důsledku eliminace kurzového rizika ve vztazích s dalšími členskými 

zeměmi a současně v důsledku niţší rizikové prémie. Ta můţe být pozitivně ovlivněna 

také vylepšením ratingu země.  Pokles úrokových sazeb posléze vyvíjí příznivý vliv na 

stimulaci investičních výdajů podnikatelských subjektů.  

Druhý zmiňovaný faktor, představuje přístup na kapitálové trhy eurozóny, přístup 

k novým produktům finančního trhu. Integrace trhů a zvýšení vzájemné konkurence by 

mohlo způsobit zúţení rozpětí mezi výpůjčními a zápůjčními sazbami bank, které 

v konečném důsledku povede k redukci nákladů na obstarávání kapitálu. (Lacina, 

Rozmahel, 2010) 

 

 

4.2 Negativní dopad společné měny na podnikový sektor 

Přímé nevýhody eura budou zaznamenány při jeho zavedení, v mnohých případech jiţ 

v průběhu přípravného období. Jejich vynaloţení by nemělo trvat déle, neţ do konce 

prvního roku pouţívání nové měny, tedy jednorázový charakter. 

U nepřímých nevýhod neexistuje jistota jejich skutečného projevu, jenţ se bude 

odvíjet od okolností po zavedení eura. Jejich případný vliv by působil okamţitě, ale 

spíše ve střednědobém horizontu.    

  

Tab. 11 Negativní dopady eura na podnikový sektor 

Přímé dopady Nepřímé dopady 

úprava IS chování odborů 

přecenění, úprava materiálů nesprávně nastavené parametry 

šíření informací   

manipulace s hotovostí   

Zdroj: vlastní zpracování, Lacina a kol. (2008) 
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Technické a administrativní náklady 

Přechod na euro si v podnikovém sektoru vyţádá vynaloţení nemalých nákladů. 

V rámci technicko – administrativních, se jedná z větší části o náklady jednorázového 

charakteru, jenţ si bude muset podnik hradit z vlastních zdrojů. 

Lacina, Rozmahel (2010) v první řadě zmiňují potřebu úpravy informačního 

systému podniku, coţ zahrnuje programy pro účetnictví, tvorbu daňového přiznání, 

fakturaci, finanční řízení a jiné. Úprava musí být v takovém rozsahu, aby softwarové 

vybavení bylo schopno pracovat se dvěma měnami půl roku před zavedením eura 

a následně rok po jeho zavedení.  

Na změnu informačních systémů navazuje úprava či tvorba nových ceníků, 

sazebníků, propagačních materiálů atd. Předmětem bude přepočítání jednotlivých 

korunových poloţek dle stanoveného koeficientu s ohledem na marketingovou 

přitaţlivost eurových cen.  

Tato úprava bude probíhat ve 2 vlnách, coţ musí kaţdý podnikatelský subjekt 

zohlednit, na začátku duálního oceňování a po-té rok po zavedení, kdy dvojí oceňování 

končí.  

Další náklady budou spojeny se šířením informací o zavedení eura. Stát bude 

v tomto ohledu provádět informační kampaň, ale i podnik sám se musí připojit 

k informační osvětě, která se týká jejich dodavatelů, zákazníků a zaměstnanců. 

Především vlastní pracovníky je nutno vyškolit a seznámit je s vnitropodnikovou 

směrnicí přechodu na euro a to v rozsahu dle jejich pracovního zařazení. (Lacina a kol., 

2008) 

 

Nejrůznější studie evropské unie uvádějí výši technických a administrativních nákladů 

pro podnikatele při zavedení eura na úrovni 0,86 % HDP daného státu. Pokud budeme 

vycházet z průměrné výše HDP České republiky za roky 2009 – 2011, znamenalo by to 

vynaloţení cca. 32,69 mld. Kč. Samozřejmě se jedná o velmi hrubou kalkulaci. Výše 

nákladů se odvíjí od jednotlivých států, druzích nákladů, o kterých uvaţuje atd. 

(Finance.cz, 2012) 

 

Nesprávně nastavené parametry 

Následujícím negativům zavedení eura se věnuje Lacina a kol. (2008). Podniky mohou 

být vystaveny nebezpečí při nesprávně stanoveném přepočtovém koeficientu eura, 

který bude příliš nadhodnocený. Tato skutečnost by se odrazila v konkurenceschopnosti 

a následně v konečných ziscích firem. 

Po vstupu do eurozóny budou také stanoveny úrokové sazby Evropskou centrální 

bankou. Nebezpečí hrozí, pokud nebudou stanovené úrokové sazby odpovídat české 

makroekonomické úrovni. Příliš vysoké úrokové sazby by znamenaly dodatečné 

nákladové zatíţení podniků.  
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Manipulace s hotovostí 

Po „velkém třesku“ bude probíhat období paralelního pouţití koruny i eura. Podniky 

budou muset vynaloţit náklady na zabezpečení vhodného softwaru. Následně musí 

proběhnout školení zaměstnanců na nový systém.  

Některé slovenské podniky (obchody, pohostinství) se s přechodným obdobím 

v délce 16 dnů vyrovnaly uzavřením svých provozoven, aby nemusely vynaloţit 

zmíněné náklady. (Podnikatel.cz, 2009) 

Firmy manipulující s hotovostí si musí také zabezpečit dostatek hotovosti, coţ se 

odrazí v nákladech na uchování, převoz a vlastní výměnu.  

 

Chování odborů 

Po zavedení společné měny se můţe projevit síla odborů ve formě tlaku na zvyšování 

mezd v důsledku růstu inflace. Zvláště v podnicích s vysokými personálními náklady by 

jejich navýšení zapříčinilo sniţování jejich konkurenceschopnosti.  

 

 

Mezi nevýhody eura můţeme zařadit několik dalších faktorů, které nemají přímý dopad 

na podnikový sektor, řadíme je do makroekonomické sféry. Přesto mohou 

zprostředkovaně na podnikající subjekty působit: 

 

 Ztráta autonomie monetární politiky ČNB, která bude podřízena vlivu ECB. 

Nebude moţno provádět samostatnou restriktivní či expanzivní politiku, popř. 

vytýčení inflačního cíle. 

 Ztráta možnosti úprav kurzu, vnější nebo vnitřní nerovnováhu nebude jiţ moţné 

kompenzovat pohyby kurzu, dochází k omezení nástrojů hospodářské politiky 

státu.  

 Zvýšeni inflace, s tím spojené zvyšování cen statků a sluţeb se často povaţuje za 

nejvyšší hrozbu v souvislosti s eurem. Nicméně statistické údaje o vývoji cenové 

hladiny států eurozóny tyto představy nepotvrzují. K nárůstu cen došlo u některých 

poloţek, ale jiné naopak zlevnily, proto celkový dopad na inflaci byl minimální. 

(Zavedenieura.cz [b], 2012) 

 

4.3 Pozitiva versus negativa eura 

Na podnikovou sféru obecně působí méně negativních vlivů společné měny, neţ vlivů 

pozitivních, coţ odpovídá i smyslu měnové unie. Současně převládají náklady 

jednorázového charakteru, přičemţ pozitiva mají dlouhotrvající charakter.  
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Obr. 3 Souhrn klasifikace přínosů a nákladů eura, zdroj: vlastní zpracování 

1
 

Určení celkového dopadu vychází z prostudování teoretických materiálů k dané 

problematice, v rámci literární rešerše diplomové práce. Projev (okamţitý, střednědobý, 

dlouhodobý) odpovídá povaze jednotlivých přínosů a nákladů. 

Většinu dopadů pocítí podniky ihned po zavedení eura. Silný dopad se projeví 

u všech podniků, střední se bude odvíjet podle jednotlivých firem a malý dopad se 

nemusí projev vůbec, popř. jen u vybraných subjektů.  

Podniky mohou díky zavedení eura získat celkem 7 výhod. Za nejvýznamnější se 

povaţuje eliminace kurzového rizika, která by se dotkla kaţdého podniku spolupracující 

se zeměmi s eurem. Čím větší zapojením do eurovým trhů firma vykazuje, tím větší 

přínos by získala. S kurzovým rizikem souvisí sníţení nákladů na kurzové zajištění, kdy 

by díky euru tato činnost úplně odpadla. Podniky by jednak nemuseli zaplatit finanční 

prostředky za kurzové zajištění a také čas, který musí vynaloţit při jednání s bankami 

nebo jinými institucemi finančního trhu poskytující zajištění.  

Sníţením transakčních nákladů se uleví podnikům a ţivnostníkům, kteří díky své 

povaze činnosti musí vést český i eurový účet. Vynaloţené finančních prostředky za 

nejrůznější bankovní poplatky mohou dosahovat vyšších částek při větším objemu 

transakcí.   

Zjednodušení účetnictví se projeví především v úspoře času a ve zjednodušení 

procesů účtování se zahraničními podniky.  

Stabilitu podnikového prostředí a sníţení nákladů na financování mohou podniky 

pocítit aţ v určitém časovém odstupu od zavedení eura. Současně se nemusí na všech 

podnicích projevit.  Rozhodovat o tom budou další faktory trhu nebo individuální 

ukazatele firmy při niţších sazbách bankovních úvěrů.  

                                                 
1
 Výhody eura jsou zobrazeny zelenou barvou, nevýhody barvou červenou.  
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Náklady na euro se budou hodně odvíjet od předmětu podnikání. Přesto ve větší či 

menší míře bude muset kaţdá firma upravit svůj informační systém a své obchodní 

materiály. Současně by se měly podniky podílet na informační kampani vůči svým 

zákazním, dodavatelům a zaměstnancům. Není to jejich povinnost, ale k hladkému 

průběhu zavedení eura je to více neţ vhodné.   

Menší podniky a ţivnostníci provádějící hotovostní transakce budou navíc zatíţeny 

náklady duální manipulace. Jedná se především o zajištění dostatečné hotovosti 

v eurech, uchování české koruny a její následnou směnu.  

Negativní projevy eura v nesprávně nastavených parametrů a chování odborů mají 

nejistý charakter. Nevhodná výše parametrů by zprostředkovaně ovlivnila většinu 

podniků. Otázkou však zůstává v jaké míře.  Chování odborů by se případně týkalo jen 

určitých firem.   
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5 Analýza současného stavu firmy 

5.1 Charakteristika podnikatelského subjektu 

Jihomoravská armaturka spol. s r.o. (dále jen „JMA“) vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku vedeného v Brně dne 28. 5. 2007, pod identifikačním číslem 27903427. Sídlo 

se nachází v městě Hodoníně, konkrétně na ulici Lipová alej 3087/1. 

Z vlastnického hlediska se podílí na 99,8% základního kapitálu koncern VAG 

Armaturen GmbH (Mannheim, SRN), kdy vzájemný vztah uvedených subjektů má 

povahu matky a dcery. Statutární orgán JMA představují jednatelé Dr. Frank Geyer a 

Albert Herb. (Výroční zpráva JMA, 2011) 

 

 

 

 

 
 

Obr. 4 Logo Jihomoravská armaturka spol. s.r.o., zdroj: jmahod.cz (2013) 

 

Za prvopočátky podniku JMA se povaţuje rok 1881, kdy podnikatel Václav Kudrna 

zaloţil „Strojírnu a slévárnu Václava Kudrny“. V podniku tehdy pracovalo 61 slévačů 

spolu s 10 dělníky, kteří se zabývali výrobou rour a tvarovek. 

V roce 1936 se podnik přestěhoval do nových prostor v Hodoníně, v nichţ působí 

dodnes. V tomto období lze zaregistrovat počátek výroby vodárenských armatur.  

V době okupace za druhé světové války zaloţil Kudrna a Honig akciovou 

společnost HAK. Po skončení války a procesu znárodnění a přidruţení místních 

rodinných podniků, vznikl nový podnik s názvem „Jihomoravská armaturka národní 

podnik“.  

Po roce 1979 JMA zanikl svým názvem a stal se součástí koncernu SIGMA, se 

jménem „SIGMA Hodonín, koncernový podnik“. Po deseti letech koncern SIGMA 

ukončil svoji činnost a podnik nadále existoval pod jménem, „SIGMA Hodonín, státní 

podnik“.  

V roce 1996 němečtí investoři Bopp and Reuther získali většinový podíl ve 

společnosti a vrátili se k názvu „Jihomoravská armaturka“.   

Na počátku nového tisíciletí došlo v akciové společnosti Bopp and Reuther 

k organizačním změnám a JMA se stává součástí VAG – Armaturen GmbH. Během 

následujících 10 let změnil celý koncern VAG Group vícekrát svého majitele. 

Posledním se stala v roce 2011 americká společnost REXNORD se sídlem ve 

Wisconsinu, USA. (jmahod.cz, 2013) 
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Organizační struktura 

Organizační struktura společnosti vychází z liniového uspořádání v rámci podřízenosti a 

nadřízenosti jednotlivých sloţek. Počet zaměstnanců se dlouhodobě udrţuje nad hranicí 

500 pracovníků.  

 

 
Obr. 5 Organizační schéma JMA spol. s.r.o., zdroj: Výroční zpráva JMA 2011 

 

 

5.1.1 Předmět podnikání 

Hlavní předmět činnosti JMA představuje slévárenství, obráběčství, modelářství 

a nástrojařství. Zabývá se výrobou vodárenských a průmyslových armatur. Oblastmi 

pouţití jsou úprava a rozvod vody, odpadní voda, přehrady a vodní energie, elektrárny, 

plynárny, řízení tlaku.  
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Mezi konkrétní výrobní kategorie se řadí:  

 Měkkotěsnící šoupátka 

 BAIOplus Systém 

 Desková a vřetenová šoupátka 

 Hydranty 

 Navrtávací pasy, vodovodní přípojky 

 Zpětné a uzavírací klapky 

 Regulační ventily a vzdušníky 

 Příslušenství 

 

 

5.1.2 Obchodní a finanční situace  

Obchodní aktivity kaţdé firmy se projevují v jejich finančních výsledcích, proto jsou 

oblasti obchodu a financí velmi úzce spjaty. Správně orientované obchodní aktivity 

znamenají pro podnik dosaţení trţeb, potaţmo výsledku hospodaření v podobě zisku. 

Zhodnocení finanční situace JMA sehrává důleţitou roli v procesu přijetí eura. Finanční 

zdraví vytváří předpoklad pro plné vyuţití všech výhod, které  se sebou euro přináší a 

současně poskytuje prostor pro vypořádání se s počátečními náklady.  

 

Rok 2009, 2010 se nesly v duchu hospodářské krize v domácích i zahraničních 

oblastech, na které se JMA zaměřuje. Negativnímu vývoji se snaţila čelit rozšířením 

své působnosti na nové trhy. Nepříznivá situace vedla ke zvýšenému konkurenčnímu 

boji a tlaku na sniţování cen armatur. JMA se však podařilo tlaku odolat a směřovat 

svou produkci z velké části na zahraniční trhy.  

Hospodářská krize se také projevovala ve zhoršení finanční situace některých 

zákazníků, coţ se projevilo sníţením jejich poptávky a zhoršením platební morálky. 

Navzdory tomu nezaznamenala společnost výraznější problémy v oblasti běţné likvidy, 

neboť významným způsobem sníţila hodnotu všech druhů zásob.  

Obchodní i finanční situace společnosti se v roce 2011 zlepšila, neboť oblast 

vodního hospodářství se částečně dostala z krize. V první polovině se negativně 

promítlo přerušení obchodování s oblastmi Středního východu a severní Afriky, 

zmítanými válečnými konflikty a občanskými nepokoji. Z tohoto důvodu se JMA 

orientovala na exotičtější trhy např. Vietnam nebo Venezuela. Celkově však byla 

poptávka ze zahraničí vyšší neţ v předcházejících letech.  

Tuzemský trh byl ovlivněn přetrvávajícími dopady krize. Došlo k pozastavení 

státem podporovaných projektů, coţ vedlo k útlumu poptávky po výrobcích JMA. Na 

základě této skutečnosti dokázala matka a další sesterské společnosti nahradit propady 

v trţbách.  

Ve stejném období pokračoval trend sniţování cen armatur zejména ze strany 

asijských výrobců operující i na domácím trhu, přesto firma dokázala udrţet stanovenou 

ziskovost a dosáhla zvýšení obratu o 12%.  
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Díky zvyšujícímu obratu, opatřením v oblasti nákupu, výroby a prodeje se podařilo 

minimalizovat ztráty v souvislosti s rostoucími cenami vstupů a opětovného posilování 

české koruny.  

V krátkém období finančního roku 2012 se firma více orientovala na zahraniční 

trhy mimo EU konkrétně na Srbsko a Rusko. V Evropské unii dlouhodobě stavební 

činnost klesá a vlivem korupčních skandálů s prostředky došlo k pozastavení 

nejrůznějších projektů v hospodářské oblasti.  

 

Hodnocené finanční výsledky JMA vycházejí z let 2009 – 2011 a 1. kvartálu roku 

2012, neboť v roce 2008 se podnik vyznačoval jinou strukturou, nakolik došlo 

k vnitrostátní fúzi sloučením se společnostmi JMA Holding 1 a JMA Holding 2.  

Později v roce 2012 proběhla akvizice celé skupiny VAG Group americkou firmou 

Rexnord. V souvislosti s tímto přechodem bylo provedeno zkrácení finančního roku 

2012 na období 1. – 3. měsíce 2012 a v dubnu zahájen finanční rok 2013, který skončil 

březnem 2013.   

Konkrétní hodnoty analyzovaných ukazatelů hospodaření mají uspokojivý vývoj. 

V trţbách a obratu byl v roce 2010 zaznamenán pokles, ale v následujícím období 

vidíme znatelný nárůst. Nejpozitivněji hodnotím zachování růstového trendu v zisku, i 

přes pokles celkových trţeb a obratu v kritickém roku 2010.  

 

Tab. 12 Vývoj finančních ukazatelů podniku 

ukazatel (tis. Kč) 2009 2010 2011 1-3 /2012 

Trţby 1 080 373 1 054 464 1 126 254 295 079 

Obrat  1 049 505 1 036 602 1 116 886 338 800 

Výsledek hosp. 24 628 34 737 45 938 19 500 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv JMA 2009 – 2012 

 

Úspory vzniklé přijetím eura se projeví především na trţbách společnosti, posléze na 

jejich rentabilitě (ROS). V prvním roce lze odhadovat celkový efekt niţší v důsledku 

vynaloţení finančních prostředků na přijetí nové měny, které budou hrazeny právě 

z trţeb.  

 

Tab. 13 Rentabilita trţeb podniku 

% 2009 2010 2011 1-3 /2012 

Rentabilita trţeb 

(ROS) 2,28 3,29 4,07 6,61 

Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv JMA 2009 - 2012 

 

Hupková (2009) udává uspokojivou výši rentability trţeb okolo 10%, coţ se nepodařilo 

splnit. Z určitého hlediska můţe být tato hodnota zavádějící. Přesnější výši ROS pro 
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srovnání by mohli poskytnout jeho konkurenti nebo průměr odvětví. Přesto se daří 

společnosti vykazovat rostoucí tendenci ukazatele v čase, coţ hodnotím pozitivně. 

Zatím nejvyšší hodnoty dosáhla za rok 2011, kdy se zisk podílel cca. 0,04 Kč na jedné 

koruně trţeb. Příčinou můţe být účelnější hospodaření a kontrola vynaloţených 

nákladů.  

 

5.1.3 Obchodně podnikatelské vztahy 

Podnik JMA se vyznačuje silnou provázaností se zahraničními trhy, na které orientuje 

své obchodní aktivity, ať uţ se jedná o pozici zákazníka či prodejce. Hodnocení 

obchodních vztahů vychází od roku 2009, kdy se ustálila struktura společnosti a končí 

finančním rokem 2013. V závislosti na poskytnutých materiálech dochází také k pouţití 

kalendářních let jako analyzovaných období a to z důvodu větší aktuálnosti a moţnosti 

srovnání dat.   

 

 

JMA spol. s.r.o. v pozici odběratele 

Nejvýznamnější dodavatelé materiálu podniku pocházejí z Česka nebo jeho sousedních 

států, z důvodu transportních nákladů. Při vyuţití dodavatelů ze vzdálenějších zemí by 

tyto náklady výrazně vzrostly.   

Společnost vyuţívá sluţby a výrobky širokého spektra dodavatelů, mezi 

nejdůleţitější se řadí 25 z nich, se kterými současně dlouhodobě spolupracuje. 

Konkrétně se jedná o: E.ON ENERGIE A.S., SLOVAMART A.S., KOVOSTEEL s.r.o., STS 

Hodonín s.r.o., ROUČKA SLÉVÁRNA a.s., Techservice CZ s.r.o. a jiné podnikatelské 

subjekty.  

  

Tab. 14 Země s největší dodávkou výrobního materiálu JMA spol. s.r.o.
2
 

země dodávka

2009 2010 2011 1 - 3/2012 4/2012-3/2013

Česká rep. tis. Kč 170 340 209 455 198 800 62 319 159 225

% 54,1 55,8 53,6 60,9 45,7

Německo tis. Kč 112 599 109 326 143 829 26 708 132 600

% 35,7 29,1 38,8 26,1 38

Rakousko tis. Kč

%

Slovensko tis. Kč 31 947 41 824 28 014 7 435 37 365

% 10,2 11,1 7,6 7,3 10,8

Rakousko tis. Kč 19 128

% 5,5

Turecko tis. Kč 14 842 5 842

% 4 5,7

celkem tis. Kč 314 886 375 447 370 643 102 304 348 318  

                                                 
2
 Jednotlivé období v tabulce korespondují s finančními roky společnosti, viz.finanční situace podniku.  
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Zdroj: vlastní zpracování na základě interní dokumentů JMA spol. s.r.o. 

 

Výše uvedená Tab. 15 ukazuje průměrný 44% podíl materiálu nakupeného v eurech, od 

firem z Německa, Slovenka a částečně Rakouska. Z finančního hlediska se pohybujeme 

okolo 150 mil. Kč ročně. Ve skutečnosti jsou však částky mnohem vyšší, neboť tabulka 

vychází z hodnot 12 největších dodavatelů podniku z hlediska objemu dodaného 

materiálu.  

Při pouţití shodného poměru (44%) pro celkově nakoupený materiál za jednotlivá 

období, dostáváme následující částky.  

 

Tab. 15  Materiál nakoupený v eurech (zobrazení v Kč) 

(tis. Kč) 2009 2010 2011 1-3/2012 4/2012-3/2013

celkový materiál 792 073 926 795 994 272 268 674 898 308

materiál zaplacený v EUR 348 512 407 789 437 480 118 216 395 256  

Zdroj: vlastní práce na základě interních dokumentů JMA spol. s.r.o. 

 

 

 

JMA spol. s.r.o. v pozici dodavatele 

Společnost JMA rozlišuje dva základní druhy obchodů. První představují projekty, tedy 

jednorázové akce, např. vodohospodářské stavby, přehrady. Druhým jsou komodity, 

dodávky šoupátek a jiných výrobků na běţné výměny a opravy.  

 

Samotný prodej probíhá několika způsoby: 

 Ceníky: typické pro komodity, přes smluvní distribuční firmy nebo napřímo 

koncovým odběratelům.  

 Sestry skupiny VAG Group: tzv. „intercompany“ dodávky, spřízněným 

společnostem (VAG Armatura Polsko, VAG-Armaturen Gm Maďarsko, VAG Valves 

Velká Británie, VAG Valves Indie) v rámci skupiny VAG, odkud putují do celého 

světa. Největší objem dodávek je realizován prostřednictvím mateřské společnosti VAG 

– Armaturen GmbH.  

 Napřímo: částečně Česko, země z oblasti Balkánu, Středního východu 

 Smluvní partneři (distributoři): Česko (Tran-Sig-Ma, Heckl), částečně Balkán, 

Střední východ  

 Servis 

 

V roce 2009 směřovalo téměř 85% z celkové produkce podniku do zahraničí.  

Většinová část exportu byla realizována ve Spolkové republice Německo. Další 

významní zákazníci pocházeli ze Slovenska nebo Maďarska.  
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Rok 2010 se vyznačoval srovnatelnou výší exportní produkce, kdy se mezi 

významné odběratele zařadily subjekty z Izraele a Jiţní Afriky.  

V letech 2011 a 2012 podíl exportu na celkové produkci převýšil 85%. Spolková 

republika Německo zůstávala na první pozici v odběratelských zemích, následně došlo 

ke zvýšení podílu odběratelů z Chorvatska, Ruska a Velké Británie.  

 

Graf 6 Podíl zemí na odběru produkce společnosti rok 2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě interních dokumentů 

 

Tab. 16 Trţby za vlastní výrobky a sluţby JMA spol. s.r.o. 

domácí zahraniční domácí zahraniční domácí zahraniční domácí zahraniční

trţby 162 058 918 315 155 174 899 290 196 279 929 975 38 119 256 960

2010 2011 1-3/2012

(tis. Kč)

2009

 
Zdroj: vlastní práce na základě výročních zpráv JMA 2009 - 2012 

 

 

Tab. 4 potvrzuje zásadní podíl zahraničních zákazníků na odběru produkce společnosti. 

Rovněţ poukazuje na výrazné zastoupení zákazníků platících v eurech. Neřadí se mezi 

ně pouze odběratelé z eurozóny, ale také subjekty z Maďarska, Izraele atd. Přestoţe 

jejich oficiální měnou není euro, platby za výrobky provádí právě v této měně. Můţeme 

vidět i vzrůstající tendenci ostatních měn, konkrétně dolaru. Stále se však pohybuje ve 

velmi nízkých číslech, oproti obdrţeným trţbám v eurech.  
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Tab. 17 Souhrnný přehled trţeb  JMA spol. s.r.o. TOP 10 zákazníků, z hlediska měny obchodování 

2009 2010 2011 2012

870 403 804 384 875 557 837 535

tis. Kč 95 876 82 236 96 526 79 077

% 11,9 13 11,3 9,4

tis. Kč 759 583 686 082 748 992 712 353

% 87,3 85,3 85,5 85,1

tis. Kč 14 944 36 066 30 039 46 105

% 0,8 1,7 3,2 5,5

tis. Kčcelkem

CZK

EUR 

ostatní

z toho

 
Zdroj: vlastní práce na základě interních dokumentů JMA spol. s.r.o. 

 

 

 

5.2 Pozitivní dopady eura na podnik 

Tato kapitola specifikuje konkrétní přínosy, které lze očekávat ve sledované společnosti 

po zavedení eura. Vychází z pozitivních efektů eura rozebraných teoretickou částí. 

 

5.2.1 Eliminace kurzového rizika 

Přínos eliminace kurzového rizika se velmi často uvádí jako nejvýraznější pozitivum 

eura. Shodně je to vnímáno i z pohledu společnosti JMA, která by tento dopad výrazně 

pocítila ihned po zavedení eura.  

 

Zmíněnou výhodu zavedení eura lze chápat ze dvou úhlů pohledu: 

 Odstranění negativních vlivů vyplývajících z aktuální pozice koruny vůči euru. 

 Odstranění kurzových výkyvů CZK/EUR vedoucí ke kurzovým ztrátám či ziskům.  

 

První zmíněný aspekt činí nemalé problémy u výrazně exportních společností, mezi 

které řadíme i JMA. Apreciace koruny způsobuje pokles její konkurenceschopnosti na 

trzích eurozóny, jako tomu bylo v roce 2011. Po většinu tohoto období si koruna 

udrţovala silnou pozici vůči euru, coţ způsobilo pokles inkasovaných finančních 

prostředků za prodané výrobky.    

Na druhou stranu mohla v roce 2011 vyuţít silnější pozici při nákupu materiálu, za 

niţší částky při přepočtu z eura. Zde však situace není rovněţ příhodná, neboť podnik 

nakupuje velké mnoţství výrobního matriálu v tuzemsku. Obecně společnost vyuţívá 

přirozený hedging, ale týká se to pouze 1/3 obratu  eurových obchodů, kdy inkaso 

i následný nákup jsou provedeny v eurech.   
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Rok 2012 zaznamenal střídavý trend apreciace a depreciace koruny, tudíţ mohla 

společnost tzv. vydělat na vývoji kurzu i prodělat. Konečný výsledek však závisel na 

mnoha dalších okolnostech, vyuţití zajišťovacích instrumentů atd. Naopak oslabování 

koruny vede ke zdraţování jejich závazků v eurech, které má ve formě bankovních 

úvěrů.  

První kvartál roku 2013 se vyznačoval převládající depreciací koruny. Výhledová 

prognóza České národní banky uvádí silnou pozici koruny. Kurz by se měl pohybovat 

nad 25 CZK/EUR.  (ČNB, 2013) 

 

 

 
Obr. 6 Vývoj kurzu CZK/EUR  v období 2009 – 4/2013, zdroj patria.cz (2013) 

 

 

Druhý aspekt analyzované výhody představují kurzové výkyvy během období. Zde 

záleţí s jakou intenzitou a frekvencí se mění kurz CZK/EUR, jejichţ výsledkem se 

stávají kurzové ztráty nebo zisky.  

 

Pro zobrazení kurzových rozdílů společnost vyuţívá následující oblasti:  

 

Běžné kurzové ztráty a zisky  

 Vyplývají z rozdílu kurzu v den vystavení faktury a v den její úhrady. 

 Pro výpočet se pouţívá aktuální denní kurz ČNB.  

 K vyčíslení ztráty či zisku dochází průběţně kaţdý kalendářní měsíc.  

 Pojí se s obchody, u nichţ nebyly vyuţity ţádné zajišťovací instrumenty.   

 

Realizované kurzové ztráty a zisky z úvěrů  

 Týkají se úvěrů v cizí měně.  

  Kurzové rozdíly v souvislosti se splácením jistiny úvěru, ukončení, rekvalifikace 

apod., tedy skutečně provedené transakce.  
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Nerealizované kurzové ztráty a zisky z úvěrů 

 Vznikají pouhým přeceněním stávajících úvěrů, otevřených pohledávek a závazků 

v  cizích měnách a rovněţ uzavřených zabezpečovacích obchodů. 

 Jakékoliv přeceňování aţ do doby úhrady se povaţuje za nerealizované kurzové 

rozdíly, v momentě úhrady se stávají realizovanými.  

 Jedná se de facto pouze o virtuální ztrátu či zisk.  

 V souladu s českou legislativou dochází k vyčíslení kurzových rozdílů v rámci 

závěrky, nikoliv měsíčně. Dle aktuální sazby dne, k němuţ se účetní závěrka váţe.  

 Interně můţe být stanoveno provádění výpočtu kurzových rozdílů častěji, coţ je 

i případ JMA.   

 

Realizované kurzové ztráty a zisky ze zajišťovacích instrumentů 

 Vycházejí z rozdílu mezi aktuálním kurzem CZK/EUR v den realizace zajištění 

a smluveného kurzu uzavřeného instrumentu.  

 

Nerealizované kurzové ztráty a zisky z pohledávek a závazků 

 Obdobná situace jako u nerealizovaných úvěrů, výše uvedeno.  

 

Tab. 18 Kurzové ztráty a zisky 2009 – 3/2012 

ztráta zisk ztráta zisk ztráta zisk ztráta zisk ztráta zisk

běţné 29 049 18 090 15 982 10 859 12 192 13 787 8 443 4 770 26 679 24 432

realizované z úvěrů - - - - 5 834 - - - 15 914

nerealizované z úvěrů 1 079 12 629 - 28 200 18 300 - - 19 104 15 122 45 004

realizované z instrumentů 12 462 51 170 626 - 7 472 6 515 289 154 1 743 264

nerealizované z pohl. a záv. 1 079 1 848 - - - - - - - -

tis. Kč

2011 1-3/2012 4/2012-3/201320102009

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě výročních zpráv JMA spol. s.r.o. 

 

V roce 2009 došlo k výrazným běţným kurzovým ztrátám, neboť koruna dlouhodobě 

posilovala vůči euru. Na druhou stranu se podařilo společnosti úspěšně realizovat 

zajištění, kde dosáhla výrazného zisku, avšak jeho celkovou výši ovlivnily organizační 

změny (fúze) společnosti. 

Rok 2010 se vyznačoval opětovným posilováním koruny, coţ mělo negativní vliv 

na běţné kurzové rozdíly, v podobě ztráty.  

Po většinu období roku 2011 nebyly zaznamenány ţádné výraznější výkyvy 

koruny vůči euru, proto i běţné kurzové rozdíly vykazují zisk ve výši cca. 1,5 mil. Kč. 

Pozitivní výsledek byl pravděpodobně způsobem i vhodným zajištěním, které JMA 

vyuţila. Zisk realizovaný z úvěrů vznikl v důsledku překvalifikování bankovního úvěru, 

jenţ měla společnost od německé banky LBBW.  

Následující kvartály let 2012 a 2013 se v mnohém shodují. Bylo dosaţeno běţných 

kurzových ztrát v obou fiskálních obdobích, neboť koruna střídala období apreciace 
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a depreciace. Zisky z nerealizovaných úvěrů dosahovaly vysokých částek, ale stále se 

jednalo o přecenění.  

Na kurzové rozdíly posledního fiskálního roku mělo podstatný vliv nové interní 

nařízení ze strany vedení koncernu Rexnord. Kaţdý měsíc muselo docházet k přecenění 

všech otevřených pohledávek a závazků v cizích měnách stanoveným kurzem 

CZK/EUR. Toto nařízení nabylo platnosti od 5. aţ 6. měsíce roku 2013. 

 

 

Modelace kurzových výkyvů 

Pro zobrazení kolísavosti měnového kurzu bylo zvoleno období prvního kvartálu roku 

2012. Při téměř okamţitém zaplacení v prvním případě by společnost dosáhla zisku 

v rámci změny kurzu. Uhrazení později znamená ztrátu.  

Podnik se snaţí udrţet průměrnou splatnost pohledávek v intervalu do dvou měsíců 

nebo kratší od vydání faktury. Nejblíţe realitě se tedy jeví Př. 2. Pokud by se však 

splatnost v naší modelaci prodlouţila, zaznamenal by podnik podstatnou ztrátu 

105 100 Kč.  

Tab. 19 Působení kurzových rozdílů na obchodování JMA 

datum operace částka EUR kurs CZK/EUR částka CZK kurzové změny

2.1.2012 vystavení odběratelské FA 100 000 25,515 2 551 500 -

5.1.2012 Př. 1: zaplacení faktury 100 000 25,914 2 591 400 39 900

16.2.2012 Př. 2: zaplacení faktury 100 000 25,268 2 526 800 -24 700

20.3.2012 Př. 3: zaplacení faktury 100 000 24,464 2 446 400 -105 100  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zisk/ztráta z kurzových rozdílů se projevuje na marţi podniku. Výrobní kalkulace 

probíhají v českých korunách, ke kterým se připočítává marţe. Následně se celá částka 

přepočítá kurzem eura. Ve chvíli, kdy se kurz sniţuje vlivem apreciace koruny, sniţuje 

se výsledná marţe podniku. Při oslabování dochází k opačnému efektu.  

Níţe uvedená tabulka zobrazuje reálnou situaci vývoje marţe společnosti při 

působení kurzových rozdílů. V prvním případě by společnost mírně získala, avšak 

v posledním ztrácí téměř polovinu svého zisku, coţ samozřejmě není ţádoucí.  
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Tab. 20 Změna marţe společnosti v rámci kurzových změn 

1 000 000 kurs EUR 2.1.2012 25,515

100 000 cena v eurech 43 112

1 100 000

datum operace kurz CZK/EUR částka CZK změna skutečná marţe

5.1.2012 depreciace koruny 25,914 1 117 202 17 202 11,72%

16.2.2012 apreciace koruny 25,268 1 089 351 -10 649 8,94%

20.3.2012 apreciace koruny 24,464 1 054 689 -45 311 5,47%

výrobní náklady

marţe 10%

cena celkem v Kč

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

5.2.2 Snížení nákladů na kurzové zajištění  

Společnost JMA vyuţívá ve své činnosti instrument finančního trhu, pomocí kterých se 

snaţí zajistit proti nepříznivým výkyvům koruny vůči euru. Zajišťuje se ze statutu 

prodejce zboţí. Cíl představuje, aby za inkaso trţeb v eurech nezískala po převodu na 

českou korunu méně peněţních prostředků.  

 

Za poslední čtyři roky vyuţívala společnost 3 typy zajišťovacích instrumentů: 

 

 Opce 

Společnost se konkrétně zajišťovala pomocí Long Put Opce, evropskéh typu, 

poskytované od dvou německých bank LBBW  a HypoVereinsbank. V současné době 

jiţ opce nevyuţívá. K ukončení došlo v polovině roku 2012.  

Princip opcí byl zcela zachován, existovalo právo na její vyuţití, avšak ne 

povinnost. Cenou byla opční prémie ve výši cca. 1% - 1,5% ze zajištěné částky, ve 

většině případu 500 000 tis. euro na jeden měsíc. Výhodou byla moţnost ztráty ve výši 

zaplaceného poplatku a zajištění proti posilování koruny.    

Tab. 21 Vyuţití opcí v 1. kvartálu roku 2012 

kurs opce 

CZK/EUR

tržní kurs 

CZK/EUR operace s opcemi směněná částka v EUR částka v CZK zisk

25 25,65 nevyužití opce 500 000 12 825 000 -

25 24,812 využití opce 500 000 12 500 000 94 000

25 25,268 nevyužití opce 500 000 12 634 000 -

25 24,464 využití opce 500 000 12 500 000 268 000

25 24,603 využití opce 500 000 12 500 000 198 50028.3

datum 2012

17.1

8.2

16.2

20.3

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výše uvedená tabulka nezobrazuje skutečnost daného období, jedná se pouze o přiklad, 

jak mohlo zajištění opcemi probíhat. Sloupec zisků uvádí, kolik finančních prostředků 

bylo získáno vyuţitím opce, kdy při směně na trhu by byla získaná částka niţší právě 

o hodnotu zisku.  
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 Forward 

Výlučně se vyuţíval a nadále vyuţívá od LBBW bank. Pro společnost je výhodné, ţe se 

jedná o nestandardizovaný termínovaný kontrakt bez poplatků, avšak s povinností 

prodat směnu na stanovený kurs.  

Banka zasílala nabídku s ročním předstihem k jednotlivým měsícům a společnost 

vyhodnocovala na základě predikcí vývoje kurzu CZK/EUR, zda ji přijme úplně, 

částečně nebo nepřijme vůbec. Např. čistý forward musí být vyuţít, ale existuje rovněţ 

moţnost jeho posunutí apod.  

 

 

 TARF 

V podstatě se jedná o druh forvardu od LBBW bank, vyuţíván v období leden aţ květen 

roku 2011. Podstatou fungování se zabývá níţe uvedená tabulka. Počátkem bylo 

vytvoření jednotného měnového kurzu tohoto instrumentu. Následně na základě 

predikce vývoje kurzu CZK/EUR byly stanoveny hodnoty pro jednotlivé měsíce. 

Vzájemné rozdíly jednotného kurzu a měsíčních kurzů se sčítaly. V momentě, kdy 

součet dosáhl čísla 10, zajištění skončilo. V našem případě měsícem květnem.  

V případě, ţe by JMA nevyuţila dané zajištění v některém měsíci, ţivotnost 

instrumentu by byla delší. Avšak vyuţití bylo kontinuálně výhodné, neboť kurz se 

pohyboval pod stanovenými měsíčními hodnotami.  

 

Tab. 22 Princip fungování zajišťovacího instrumentu TARF 

Měsíc 2011
měn. kurz 

TARF

měn. kurz 

CZK/EUR
měs. rozdíl součet

Leden 26,8 25,00 1,8 1,8

Únor 26,8 25,10 1,7 3,5

Březen 26,8 25,20 1,6 5,1

Duben 26,8 25,10 1,7 6,8

Květen 26,8 25,10 1,7 8,5

Červen 26,8 25,00 1,8 10,3

Červenec 26,8 24,90 1,9 TARF zrušen

Srpen 26,8 24,80 2 TARF zrušen

Září 26,8 24,70 2,1 TARF zrušen  
Zdroj: interní dokumenty JMA spol. s.r.o. 

 

 

JMA kaţdoročně vyčísluje výši 100% zajištění, které vychází z příjmů v eurech 

očištěných od nákupů v eurech. Následně se snaţí o 60% hedging obratu v eurech.  Ve 

skutečnosti však dosahuje zajištěný obrat niţších hodnot.  
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Tab. 23 Zajištění společnosti v letech 2009 – 2012 

tis. EUR % tis. EUR % tis. EUR % tis. EUR %

Opce - - 9 000 47,4 8 100 38,6 3 000 14,2

Forward 6 000 65,7 3 000 15,9 2 100 10 3 600 17

TARF - - - - 2 500 11,9 - -

celkem 6 000 65,7 12 000 63,3 12 700 60,5 6 600 31,2

výše 100% zajištění 

(tis. EUR)

instrument

2009 2010 2011 2012

19 400 19 000 21 000 21 200  
Zdroj: vlastní práce na základě interních dokumentů 

 

Graf 7 Podíl finančních instrumentů na zajištění společnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Náklady na kurzové zajištění lze pro společnost vyčíslit pomocí opčních prémií, které 

musela v minulosti hradit. Zajištění forwardem dochází bez poplatku, jak jiţ bylo 

zmíněno. V Tab. 25 byla výše poplatku pro lepší znázornění přepočítána kurzem 25 

CZK/EUR. Částky dosahují vysokých hodnot, především v letech plného vyuţívání 

opcí. 

V současné době podnik nevyuţívá opce, ani se výhledově neplánuje k jejímu 

navrácení. Tudíţ zmiňovaná výhoda zavedení eura částečně ztrácí na atraktivitě. Avšak 

z dlouhodobého hlediska není vyloučeno opětovné vyuţití, kdy by se náklady opčního 

poplatku promítly na vrub společnosti, jako tomu bylo v minulosti.  
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Tab. 24 Přehled opčních poplatků v letech 2009 – 2012
3
 

2009 2010 2011 2012

výše opčního poplatku 

v EUR
- 90 000 82 000 30 000

výše v CZK (kurs 25 

CZK/EUR)
- 2 250 000 2 050 000 750 000

 
Zdroj: vlastní práce na základě interních dokumentů 

 

 

5.2.3 Vyšší přehlednost cen  

Přílišným způsobem se nedotýká společnosti JMA. Výrazněji by se odráţela, kdyby 

oborem podnikání byl např. cestovní ruch či internetový prodej.  

Podnik tvoří ceníky v korunách i v eurech, dle země původu zákazníků. Ceníky se 

liší podle oblastí prodeje a konkrétních odběratelů. Současně existuje systém slev 

a rabatů, které konečnou cenu upravují.  

Z opačného úhlu pohledu, po zavedení eura by mohlo dojít ke srovnání cen 

dodavatelů v tuzemsku a zemích eurozóny bez obavy z vývoje kurzu. Komparace by 

případně mohla vést ke změně struktury dodavatelů. Případná změna však závisí na 

nastavení cen tuzemských dodavatelů a mnoha dalších faktorech, např. výše 

transakčních nákladů.   

 

5.2.4 Snížení transakčních nákladů 

Pozitivní efekt sníţení transakčních nákladů vyplývá ze dvou oblastí. První je eliminace 

nákladů na směnu finančních prostředků. Společnost vůbec nevyuţívá směnu valut, 

neboť neinkasuje platby v hotovosti v eurech, u kterých by vznikala potřeba výměny na 

české koruny. V oblasti devizových prostředků vyuţívá směnu minimálně.  

Druhá oblast, odstranění nákladů na vedení dvou účtů, českého a eurového není 

v našem případě příliš opodstatněná. Společnost vyuţívá v tuzemsku bankovní účet u 

dvou institucí – Komerční banka, Raiffeisenbank. K JMA přistupují dané bankovní 

instituce jako k významnému podnikatelskému subjektu s velkými objemy finančních 

prostředků, proto poplatky za vedení účtu i další operace jsou stanoveny na minimální 

výši. Eurový účet vede ve Spolkové republice Německo u banky LBBW. Obecně 

německé banky účtují niţší nebo nulové poplatky svým klientům při obhospodařování 

jejich účtů, neţ banky české.  Ne jinak je tomu i v případě JMA, proto tento účet netvoří 

téměř ţádnou dodatečnou finanční zátěţ.   

 

                                                 
3
 Výpočty mají orientační charakter, vycházejí z 1% ze zajištěné částky jako opčního poplatku 
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5.2.5 Zjednodušení účetnictví  

Společnost pro své interní potřeby vyuţívá podnikový informační systém SAP, který se 

vyznačuje moţností hospodaření a vedení účetnictví v různých měnách.  

Ke zjednodušení účetnictví opravdu dojde, neboť odpadne potřeba účtovat 

s kurzem CZK/EUR, v němţ probíhá velké mnoţství operací. Zjednodušení či 

usnadnění bude rozsáhlé, přesto ne úplné, neboť společnost obchoduje i v rámci další 

měny, dolaru. Rovněţ nelze hovořit o konkrétních finančních prostředcích, které budou 

uspořeny, ale o úspoře v časové rovině  

 

5.2.6 Stabilita podnikového prostředí 

Růst zahraničních investic nebo příliv kapitálu ze zahraničí se dle mého názoru neodrazí 

na společnosti vůbec. Řadí se mezi velké firmy a není závislá na příchodu zahraničních 

investorů, kteří budou mít potenciální zájem investovat na našem trhu po přijetí eura.  

Velmi nepravděpodobný se také jeví zvýšený odběr produkce tuzemských firem, 

který by byl podpořen právě získaným zahraničním kapitálem.   

 

5.2.7 Pokles nákladů na financování 

Usnadnění přístupu ke kapitálu by nemělo mít na společnost ţádný vliv. Potřebné 

finanční prostředky získává prostřednictvím vlastních zdrojů, popř. bankovních úvěrů, 

u  nichţ nemá výraznější problém je získat.  

V rámci sníţení úrokových sazeb zastává podobnou situaci jako u výše 

zmiňovaných poplatků za vedení bankovních účtů. Úrokové sazby jiţ nyní získává 

v českých bankách minimální, konkrétně u kontokorentního a revolvingového úvěru od 

Raiffeisenbank.  

 

 

5.3 Negativní dopady eura na podnik 

Negativní dopady opět vychází z teoretické části, kdy zobrazující konkrétní vliv na 

podnik při zavedení eura.  

5.3.1 Technické a administrativní náklady 

Obecně lze technické a administrativní náklady v souvislosti se za vedením eura ve 

společnosti JMA vyčíslit. Pravděpodobně se nebude jednat o reálně vynaloţené finanční 

náklady. Úkony související s přechodem na euro by se začlenily mezi pracovní náplň 

jednotlivých zaměstnanců podniku.  
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Úprava informačního systému nebude nikterak výrazná. Společnost vyuţívá 

podnikový systém SAP, který jiţ bez problému hospodaří ve více měnách. Tudíţ 

úpravy informačního systému budou probíhat jen v malé míře. 

Podstatnější úkony nastanou ve výrobní oblasti. V současné době jsou všechny 

úkony oceněny v korunách, proto bude muset být vytvořena celá výrobní kalkulace 

v eurech. Celkové ocenění představuje náročný proces, ale v konečném důsledku 

povede ke sníţení míry nejistoty a kalkulace výroby bude více reálná.  

V rámci šíření informací o euru společnost předpokládá rozsáhlou angaţovanost 

státu. Podnik bude mít za cíl seznámit své dodavatele a odběratele, které bude třeba 

informovat o datu přijímání faktur pouze v eurech, upravených cenících. Dále upozornit 

na změny, jeţ mohou v souvislosti s přechodem na euro nastat. V informování 

zaměstnanců se role podniku jeví jako doplňkový informační kanál, zde by měly otázky 

týkající se nové měny zodpovědět především státní instituce.  

5.3.2 Nesprávně nastavené parametry 

V případě nesprávně nastavených parametrů, ať uţ by se jednalo o přepočítaný 

koeficient nebo výši úrokových sazeb, nepostihne vzniklá situace pouze společnost 

JMA, ale ovlivní všechny podnikatelské subjekty.  

Větším problémem pro podnik by se stal neúměrně vysoký koeficient přepočtu ve 

sníţení konkurence společnosti v zemích, kde dochází k prodeji napřímo, ne 

prostřednictvím matky nebo dceřiných společností.    

 

5.3.3 Manipulace s hotovostí  

V podniku neprobíhají ţádným způsobem hotovostní transakce, vzhledem k velikosti 

podniku, sumám jednotlivých transakcí a oboru činnosti.  Úhrady a příjmy finančních 

prostředků podléhají bezhotovostním převodům, kvůli vyšší bezpečnost, vzdálenosti 

obchodní partnerů, odstranění nákladů na manipulaci s hotovostí.  

 

5.3.4 Chování odborů 

Ve společnosti existují odbory, jeţ zastupují zájmy jejich pracovníků, avšak 

nepředpokládám, ţe jejich síla by byla taková, aby vedla k tlaku zvyšování mezd. 

Současně JMA zastává pozici významného zaměstnavatele v okrese Hodonín, který se 

dlouhodobě vyznačuje vysokou nezaměstnaností. Tlak na růst mezd by mohl způsobit 

spíše sniţování stavu zaměstnanců, coţ by nebylo právě v tomto okrese vůbec příjemné.  

 

5.4 Celkový vliv eura na podnik 

Tato část práce se bude zabývat souhrnným zhodnocením dopadů eura na zvolený 

podnik. Po konzultaci se zástupcem společnosti JMA bylo vytvořeno pořadí faktorů 
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zavedení eura, dle vnímání podniku. Kritéria hodnocení vycházejí ze stanovené 

metodiky práce.  Hodnocena byla přímost či nepřímost dopadu, jeho intenzita a rozsah. 

Odráţí se také subjektivní názor hodnotitele. U jednotlivých dopadů nebyl hodnocen 

pouze finanční aspekt, ale i případná úspora nebo vynaloţení času. 
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Tab. 25 Pořadí dopadů eura na JMA 

Pořadí výhody Nevýhody 

1. eliminace kurzového rizika přecenění, úprava materiálů 

2. sníţení nákladů na kurzové zajištění úprava IS 

3. zjednodušení účetnictví šíření informací 

4. vyšší přehlednost cen nesprávně stanovené parametry 

5. sníţení transakčních nákladů chování odborů 

6. stabilita podnikového prostředí manipulace s hotovostí 

7. pokles nákladů na financování   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci dopadů na první místo jednoznačně patří eliminace kurzového rizika se svým 

silným a okamţitým dopadem. Sníţí se celková nejistota podniku plynoucí z pohybu 

koruny vůči euru. Posilování či oslabování koruny lze do jisté míry predikovat, avšak 

s nejistým výsledkem a mírou rizika. Přínosem této výhody bude úspora času 

i finančních prostředků.   

Sníţení nákladů na kurzové zajištění není v současné době aţ tolik aktuální, jak jiţ 

bylo zmíněno, od poloviny roku 2012 vyuţívá k hedgingu pouze forwardy. Přesto musí 

podnik věnovat čas a úsilí k analýze moţných forem zajištění. Po zavedení eura by tato 

činnost úplně odpadla.  

Pozitivum zjednodušení účetnictví bylo zařazeno na 3. příčku ţebříčku, neboť 

způsobí rozsáhlé zjednodušení účetnictví v podniku, kdy uspořený čas můţe být 

věnován efektivnějším činnostem.  

Vyšší přehlednost cen má v celku nejistý charakter svého projevu. Současně JMA 

se nachází v pozici „lídra“, kdy konkurenční podniky vyčkávají s vydáním svých ceníků 

aţ na základě ceníku naší společnosti.  

Dále se v pořadí dostáváme k poloţkám s malým pozitivním dopadem. Sníţení 

transakčních nákladů představuje jednoho z nich, neboť v podniku nedochází k výměně 

hotovosti a poplatky spojené s vedením účtů jsou minimální. Rovněţ se nepředpokládá 

zrušení některého z účtů, které nyní podnik vyuţívá. Poslední dvě výhody zavedení 

eura, dle mého názoru, přinášejí pro podnik téměř nulový dopad. Společnost se 

nenachází v pozici čekatele na investora či dodatečný kapitál, získaný prostřednictvím 

většího zájmu investovat v zemi se společnou evropskou měnou.  

 

Největší roli v nákladech zavádění eura bude mít účetní přecenění, tvorba nových 

ceníků, ocenění výrobních úkonů, úprava všech materiálů zachycujících cenu v českých 

korunách. Dojde k vynaloţení finančních prostředků, které nelze nyní dost dobře 

vyčíslit. Úprava informačního systému rovněţ nebude nikterak rozsáhlá. V podstatě se 

bude jednat o vyšší administrativní a časovou zátěţ na začátku a v průběhu přechodu na 

euro, kdy bude nutnost pro domácí zákazníky zobrazovat částky v korunách i v eurech.  
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Šíření informací by nemělo negativně dopadat na podnik, neboť nemá široké 

spektrum dodavatelů či odběratelů z Česka, kterým by musel zdlouhavě sdělovat 

individuální nastavení přechodu.  

Zbývající negativní dopady mají malý vliv na podnik a není jisté, zda se vůbec 

projeví. Můţe dojít k optimálnímu nastavení přepočteného koeficientu a odbory 

nebudou vytvářet tlak na zvyšování mezd. Poslední dopad povaţuji za dopad nulový 

kvůli nulové manipulaci podniku s hotovostí. 

JMA díky své provázanosti s německou matkou a obchodní pozici (prodej 

v eurech, částečné účtování v eurech atd.), vykazuje celkově menší negativní dopady.  
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Obr. 7 Zobrazení dopadů eura na JMA spol. s.r.o., zdroj: vlastní zpracování  

 

 

Ke hlubšímu zhodnocení celkového vlivu zavedení eura na podnik poslouţí metoda 

bodového hodnocení. Váhy byly zvoleny v intervalu 1-5. Přiřazení hodnot vah vychází 

z celkového dopadu na podnikatelské subjekty v Česku. Odvíjí se od kritérií 

stanovených metodikou práce a projevuje se můj subjektivní názor na danou 

problematiku.  

Bodové hodnocení se pohybuje od velmi malého vlivu aţ po vliv velmi velký. 

Konkrétně 0 – 6 bodů, jenţ se odvíjí od analýzy současného stavu společnosti 

a vytvořeného pořadí dopadů zavedení eura, viz. Tab. 25 a Obr. 7.  Opět se projevuje 

můj subjektivní názor, který nelze při tomto druhu hodnocení vyloučit.  
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Tab. 26 Analýza celkového vlivu zavedení eura na podnik 

0 1 2 3 4 5 6

Eliminace kurzového rizika 5 X 5 25

Sníţení nákladů na kur.zajištění 3 X 4 12

Vyšší přehlednost cen 2 X 2 4

Sníţení transakčních nákladů 4 X 1 4

Zjednodušení účetnictví 4 X 3 12

Stabilita podnikového prostředí 2 X 1 2

Pokles nákladů na financování 1 X 0 0

Úprava IS 5 X 3 15

Přecenění, úprava materiálů 3 X 4 12

Šíření informací 4 X 2 8

Nesprávně nastavené parametry 2 X 1 2

Manipulace s hotovosti 3 X 0 0

Chování odborů 1 X 1 1

v
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Zdroj: vlastní zpracování na základě Mařík (2011) 

 

Celkový vliv zavedení eura na podnik dosahuje zvolenou hodnotou 24,87%, tedy 

hluboce podprůměrný výsledek. Z prvního pohledu ne příliš pozitivní výsledek 

ovlivňuje vyšší váhy dopadů, které podnik ovlivňují na pomezí vlivu 1 a 2 v bodovém 

hodnocení. Tyto přínosy na společnost nedopadnou kvůli jejímu předmětu činnosti. 

Vynaloţené náklady nebudou činit aţ takový problém, protoţe se společnost jiţ nyní 

vyznačuje silnou provázaností s trhy eurozóny.    

 

Tab. 27 Vyhodnocení vlivu zavedení eura na podnik 

Maximální počet bodů 390

Dosaţený počet bodů 97

Hodnocení 24,87%  
Zdroj: vlastní zpracování na základě Mařík, 2011 

 

 

5.4.1 Finanční dopad 

Konkrétní finanční dopady způsobené podniku zavedením eura lze obtíţně hodnotit. 

Přínosy způsobí úsporu finančních prostředků vyplývající především z běţných 

kurzových rozdílů.   



Analýza současného stavu firmy 

64 

 

Tab. 28 Běţné kurzové ztráty a zisky 

ztráta zisk ztráta zisk ztráta zisk ztráta zisk ztráta zisk

běţné 29 049 18 090 15 982 10 859 12 192 13 787 8 443 4 770 26 679 24 432

výsledek -16 041 -5 123 1 595 -3 673 -2 247

tis. Kč

2009 2010 2011 1-3/2012 4/2012-3/2013

 
Zdroj: vlastní zpracování na základě Tab. 18 

 

Za posuzovaná období pouze jedenkrát, v roce 2011, převýšil kurzový zisk ztrátu. 

V ostatních obdobích podnik ztratil díky výkyvům kurzu v obchodních činnostech, 

které nebyly nijak zajištěny. Záporné hodnoty výsledků můţeme povaţovat za jednu 

z potenciálních úspor společnosti ze zavedení eura. Další úspory lze nalézt v poplatcích 

za vyuţívání finančních zajišťovacích instrumentů. U JMA se v minulosti jednalo 

o opční prémie, více Tab. 24 podkapitola 5.2.2.  

Např. v roce 2010 dosahovala výše opční prémie více, neţ 2 mil. Kč. Spolu 

s běţnými kurzovými ztrátami se dostáváme na částku cca. 7 mil. Kč, která by v daném 

ročním období představovala úspory, za předpokladu eura jako měny Česka. 

 

 

Náklady související s přechodem na novou měnu lze kvantifikovat sloţitě, podnik JMA 

se touto otázkou zatím nezabýval, neboť přijetí eura je stále v nedohlednu. Nejrůznější 

zdroje uvádějí částku 0,1 – 0,3% ročního obratu podniků a firem. Výzkumná studie 

NBS (2006) stanovila náklady u velkých slovenských podniků nad 500 zaměstnanců, ve 

výši 0,11% jejich obratu. V případě JMA by se jednalo o následující částky.  

Tab. 29 Náklady zavedení eura v podniku 

ukazatel (tis. Kč) 2009 2010 2011 

Obrat 1 049 505 1 036 602 1 116 886 

Náklady 1 154 1 140 1 229 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Průměr nákladů za roky 2009 aţ 2011 je 1 174 000 Kč. Nemyslím si, ţe reálně budou 

náklady společnosti dosahovat takové výše, jak uvádí tabulka. Vynaloţené finanční 

prostředky odhaduje v podstatně niţších relacích. JMA má své interní procesy 

nastaveny pro práci s eurem, např. interní systém společnosti SAP umí bez problémů 

pracovat s touto měnou, proto nebude zapotřebí jeho rozsáhlá modernizace. Rovněţ 

předmětem činnosti nejsou sluţby, kde by vzniklo zatíţení v podobě duálního 

označování cen pro přímé zákazníky.  

Za předpokladu skutečného dosaţení nákladů, které uvádí tabulka, stále jejich 

výška nedosahuje moţných úspor v rámci kurzových ztrát.  
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5.5 Návrhy a doporučení pro firmu 

Konkrétní návrhy a doporučení pro JMA vychází z její analýzy současného stavu. 

Největším vlivem ze sedmi zmiňovaných pozitivních dopadů se vyznačuje eliminace 

kurzového rizika. Druhé místo zastávají náklady na kurzové zajištění.  

Za současné situace lze jednoznačně říci, ţe euro v Česku nebude v horizontu let 

2013 aţ 2015 zavedeno. Současně nepředpokládám vstup do ERM II. Můţe být však 

stanoveno závazné datum přijetí eura, o jehoţ dodrţení bude usilováno vládou 

a představiteli naší země.   

 

5.5.1 Vývoj kurzu  

Pro vyslovení konkrétních návrhů je třeba zmapovat i vývoj kurzu CZK/EUR, neboť 

posilování či oslabování koruny bude představovat jednu z klíčových rolí při nastavení 

jednotlivých opatření.  

 

Tab. 30 Průměrný vývoj CZK/EUR v letech 2009 – 2015 

období 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I. 27,6 25,9 24,4 25,1 25,6 25,4 

24,6 
II. 26,7 25,6 24,3 25,3 25,7 25,3 

III. 25,6 24,9 24,4 25,1 25,6 25,3 

IV. 25,9 24,8 25,3 25,2 25,5 25,2 

Zdroj: vlastní zpracování na základě ČNB (2003 – 2013) a ČNB (2013) 

 

K charakteristice vývoje kurzu a jeho predikce jsem pouţila kvartální průměry 

jednotlivých let s výjimkou roku 2015, kdy předpověď České národní banky nedosahuje 

v současné době takové míry členění. Uvádím tedy predikci průměrného kurzu za celý 

rok.  

Na základě predikovaného vývoje by měla česká koruna vůči euru od poloviny 

roku 2013 posilovat. Tento trend by si měla udrţet v roce 2014 a 2015, kdy by ve svých 

průměrných hodnotách měla pokořit hranici 25 CZK/EUR směrem k dalšímu poklesu.  
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Graf 8 Vývoj kurzu CZK/EUR v letech 2009 – 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

Doporučení č. 1: Zvýšení podílu celkového zajištění 

Navýšení podílu celkového zajištění vychází z eliminace kurzového rizika, které se 

vyznačuje největším nedostatkem současné koruny. Zajištění by mělo mírnit kurzové 

výkyvy a posilování koruny vůči euru.  

Vzhledem k předpokládanému vývoji kurzu doporučuji zvýšení plánovaného 

zajištění finančními instrumenty pro období let 2013 aţ 2015. Nepřikláním se k trendu 

sniţujícího podílu zajištění. V roce 2012 postačoval 30% zajištění, neboť koruna 

nezaznamenala ţádné výraznější výkyvy a udrţovala si svoji úroveň nad 25 CZK/EUR. 

Díky tomu JMA dosáhla niţší kurzové ztráty z nezajištěných obchodů a vyšší ztráty 

z kurzových instrumentů, kde jejich vyuţití nebylo příliš optimální.  

V budoucnu by měla koruna apreciovat, proto bude vhodné vyuţívat zajišťovací 

instrumenty ve zvýšené míře. Směna eura na volném trhu by s poklesem eura způsobila 

i pokles marţe společnosti. 

Doporučení mohu potvrdit i vývojem kurzu v roce 2011, kde koruna taktéţ 

postupně posilovala. JMA měla plánované zajištění ve výši 60% eurového obratu, coţ 

se ukázalo jako účelné, neboť suma běţného kurzového zisku a ztráty z realizovaných 

instrumentů zůstala v kladných číslech.  

U společnosti bych pro nastávající období preferovala vyšší míru plánovaného 

zajištění s vědomím dosaţení kurzové ztráty před dosaţení vyšších ztrát v nezajištěných 
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obchodech. Předpověď kurzu zobrazuje kontinuální posilování, coţ by se 

v nezajištěných obchodech mohlo výrazně promítnout ve výši kurzových ztrát.  

Doporučení č. 2: Vhodná volba zajišťovacích instrumentů 

Náklady v zajišťovacích instrumentech, lze jen těţko eliminovat. Pokud je bude chtít 

firma vyuţívat, bude muset zaplatit poplatky s tím spojené, případně počítat s moţnými 

kurzovými ztrátami. Vhodné řešení stojí v porovnání poplatků a moţných ztrát. 

Při volbě vhodných zajišťovacích instrumentů můţe JMA vyuţívat opce, forwardy, 

jejich modifikace nebo kombinace. Volba jiných instrumentů se nejeví vhodná 

vzhledem k potřebám podniku. Např. finanční instrument futures vylučuji kvůli jeho 

základnímu principu fungování.  

Při zohlednění dominantního faktoru vývoje kurzu bych doporučila jako vhodné 

zajištění v kombinaci forwardů a opcí, tzn. navrácení k opcím, přestoţe společnost 

danou moţnost vylučuje. Zohledňuje totiţ další faktory a individuální zájem podniku, 

který nejsem schopna touto prací postihnout a vycházím z mnou analyzovaných 

informací.  

Predikce kurzu se částečně shoduje s kurzem v roce 2011, jak jiţ bylo zmíněno. 

V tomto období byla vyuţívána k zajištění kombinace opcí a forwardů a na tomto 

stavím své doporučení. Z finančního hlediska zajištění pomocí dané kombinace 

instrumentů vykazovalo kurzovou ztrátu, ale v běţných obchodech bylo dosaţeno 

kurzového zisku v částce cca. 1,5 mil. Kč. Předpokládám, ţe k tomuto přispělo vhodné 

zajištění.  

Opce mají velkou výhodu v moţnosti jejich nevyuţití. Samozřejmě na úkor opční 

prémie, která není z globálního hlediska přílišnou zátěţí. Opce by mohly efektivně 

pokrýt nedostatky v predikci kurzu. Pokud by se kurz vyvíjel jiným směrem, neţ bylo 

očekáváno, opce zůstanou nevyuţity. Taková situace by nastala v případě oslabování 

koruny nad kurz opce.   

V kombinaci s opcemi bych doporučila snahu společnosti o vyjednání forvardu 

s individuálně nastavenými podmínkami, např. moţnost odloţení uplatnění. Daná 

kombinace můţe být doplněna o druh forwardu TARF. Na podobě tohoto finančního 

instrumentu společnost v minulosti bezesporu získala. Pokud by byla některá ze 

spolupracujících bank ochotna TARF poskytnout s přihlédnutím ke stávajícím 

podmínkám trhu, pravděpodobně by se jednalo o efektivní formu zajištění. Svůj smysl 

by měl i v případě jeho uplatnění v době kratší neţ1 rok jako tomu bylo v minulosti. 

 

Další pozitivní dopady eura by společnost výrazně neovlivnily, proto při současné měně 

koruně nezpůsobují závaţnější problémy. Myslím, ţe účetnictví ve více měnách má 

společnost dobře zvládnuto. Výše transakčních nákladů vychází především z jejího 

postavení klienta bank, neţ z měny našeho státu. Přesto jsem vytvořila další dvě 

doporučení pro podnik.  
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Doporučení č. 3: Predikce kurzu  

V minulosti i v současné době se společnost intenzivně zajímá o budoucí vývoj kurzu 

CZK/EUR. Spolupracuje s bankami a jejími finančními analytiky a ekonomy při 

předvídání moţného vývoje, případně pozice koruny vůči euru. Činnost je pochopitelná 

vzhledem k většinové orientaci podniku na eurové trhy a plánování jeho zajištění. 

Hodnotím ji velmi pozitivně. Rovněţ nepředpokládám stejnou míru aktivity u 

srovnatelných podniků.  

Do budoucna je určitě ţádoucí zachování této činnosti. Zveřejňování predikce 

ČNB má svoji váhu, ale přesto získání informací z více zdrojů vede k vytvoření 

uceleného pohledu na moţný kurzový vývoj.  

Na základě predikce kurzu můţe podnik následně řešit otázku potřebného zajištění, 

čímţ se zabývá doporučení č. 1.    

 

Doporučení č. 4: Příprava na euro jako priorita 

V tomto doporučení vycházím z reálného předpokladu zavedení eura v České republice. 

Nepřikláním se k alternativním scénářům vzniku „superega“ nebo jeho úplného zániku. 

Ve chvíli stanovení data přechodu na euro, měla by JMA brát tuto skutečnost na 

vědomí. Následně rok před změnou by měla příprava na euro představovat jednu 

z hlavních priorit, která povede k tvorbě plánu jednotlivých činností a k zajištění 

personálních a jiných zdrojů.  

Přípravu by neměl podnik podcenit, přestoţe se vyznačuje značnou zkušeností 

s eurem. Jeho zavedení není o předchozích zkušenostech, ale o splnění zákonných 

podmínek přechodu a vyrovnání se s určitým zatíţením v přípravné fázi a na počátku 

jeho plného provozu.  

 Problematice přípravného procesu na euro se ve zvýšené míře věnuje závěrečná 

část práce prostřednictvím tvorby konkrétního projektu jeho zavedení.  

 

Další doporučení lze spatřovat ve správném nastavení interních procesů a mechanismů, 

proti zmírnění dopadu silné koruny. Mělo by se jednat s největší pravděpodobností o 

shodné mechanismy, které společnost pouţila v roce 2011. Avšak nejsem schopna 

nastínit jejich konkrétní podobu, neboť se jedná o určitou oblast obchodního tajemství 

podniku.  

 

Společnost dokázala v minulosti hospodařit úspěšně s českou korunou díky jejímu 

zázemí a snaze zmírňovat negativní dopady eura. Předpokládám, ţe ve stejném směru 

se budou odvíjet i její budoucí aktivity.  
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6 Návrh projektu:  Zavedení eura v podniku 

Společnost JMA spol. s.r.o. bude muset vynaloţit určitou iniciativu v přípravném 

procesu na euro. Vzhledem k nestanovení konkrétního data jeho přijetí, nemá podnik 

v nynější době ţádnou vizi, jak by měla příprava vypadat. Nejedná se o aktuální otázku, 

kterou by podnik nějakým způsobem řešil nebo se k tomu chystal ve střednědobém 

horizontu.  

Přijetí eura by mělo být v podniku vnímáno jako projekt s jasně vymezeným cílem 

a jeho strategie by měla vytvořit cestu, jak cíle dosáhnout. Vhodná strategie můţe být 

pro firmu konkurenční výhodou. Včasná příprava bývá často podceňovanou oblastí, 

avšak díky kvalitnímu plánu se můţe JMA vyhnout komplikacím a především sníţit 

náklady s přechodem na euro.   

Při tvorbě jsem vycházela z Národního plánu zavedení eura (2007), Banky 

projektů (2011) a ze zkušeností slovenských podniků, které hospodaří s eurem od roku 

2009.  

 

6.1 Základní informace 

Název: Zavedení eura v podniku JMA spol. s.r.o. 

Strategie řešení: samostatně  

Délka trvání: 9 – 12 měsíců před zavedením eura 

Cíl projektu: Kompletní příprava podniku JMA spol. s.r.o. na provoz s eurem do 

rozhodného dne zavedení, současně splnění všech povinností týkajících se jeho 

přechodu. 

 

Jednotlivé etapy projektu:  

Vytvoření projektového týmu 

Tvorba plánu projektu, harmonogramu, rozpočtu 

Úprava procesů 

Duální reţim 

Provoz s eurem 

Vyhodnocení projektu 
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Ve společnosti bude projekt řešen samostatně, bez vyuţití specializovaných či 

poradenských firem. Bude vytvořen projektový tým z řad zaměstnanců podniku. JMA 

má dostatečné kapacity, aby mohla projekt naplánovat a následně realizovat bez 

nápomoci externistů. Rovněţ výhody samostatného přístupu převaţují nad jeho 

nedostatky. Nedochází k vynaloţení finančních prostředků externí firmě a postup 

projektu můţe být stanoven dle potřeb a uváţení konkrétní firmy. Rizika můţe 

představovat zatíţení personálu a vyšší časovou náročnost, která bude brána do úvahy 

v časovém harmonogramu projektu.  

 

6.2 Časový harmonogram 

Časovou zátěţ projektu odhaduji na 9 - 12 měsíců před plánovaným datem přijetí eura 

v České republice. Nejrůznější zdroje uvádějí, ţe by bylo vhodné začít s přípravou co 

nejdříve, např. rok a půl před přijetím. Já však předpokládám, ţe maximální roční 

příprava bude plně dostačující. Vycházím z názoru zástupce firmy a rovněţ z poznatků 

slovenských podniků.  

Pro podnik navrhuji dvě varianty časového harmonogramu lišící se v délce jejich 

počáteční fáze. Posléze bude záleţet na podniku, jakou variantu by případně zvolil, 

s ohledem na jeho momentální situaci a na vlivy externího okolí. Obě varianty 

předpokládají zavedení eura k prvnímu dni vybraného roku, coţ se jeví jako 

nejpravděpodobnější moţnost.  

 

 

První varianta zavedení eura 

První (delší) varianta zavedení eura trvá 12 měsíců. První kvartál bude věnován tvorbě 

projektového týmu, který začne svoji činnost na zhotovení projektu v písemné podobě a 

nejlépe jej také dokončí. Druhý kvartál poskytuje časovou rezervu, prostor pro dořešení 

moţných sporných bodů plánu. V tomto období také musí začít přípravné akce na 

duální označování cen, které vstoupí v platnost půl roku před zavedením eura.  
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Tvorba projektu

1.7.20XX

Předpřípravná fáze

1.4.20XX1.1.20XX 1.1.20XX

Duální označování cen

Přípravná fáze
Fáze po zavedení 

eura

Duální cirkulace

 
Obr. 8 První varianta zavedení eura, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Druhá varianta zavedení eura 

Kratší varianta má trvání 9 měsíců, neboť slučuje aktivity prvního a druhého kvartálu do 

jednoho období. Souběţně s tvorbou projektu musí být brána na vědomí nutnost 

duálního zobrazování mezd, které bude probíhat po celou dobu přípravné fáze. Manaţer 

musí koordinovat jednotlivé přípravné práce a zajistit, aby byl připraven modifikovaný 

mzdový systém pro obě měny. Zobrazování bude probíhat od mzdy za měsíc červen. 

 V této variantě existuje menší časová rezerva neţ v předcházející variantě.  

Zastávám názor, ţe tato varianta je pro JMA výhodnější a nebude mít větší 

problém zvládnout celý přípravný proces za kratší časový interval, neboť s eurem uţ do 

velké míry pracuje.  

 

 

1.1.20XX 1.4.20XX 1.7.20XX 1.1.20XX

Přípravná fáze
Fáze po zavedení 

eura

Duální cirkulace

Duální označování cen

Tvorba projektu   

+       

Předpřípravná 

fáze

 
Obr. 9    Druhá varianta zavedení eura, zdroj: vlastní zpracování 

Třetí a čtvrtý kvartál přípravného roku se shodují u obou variant a budou se věnovat 

realizaci přípravných činností vymezených projektem.   
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6.3 Aktivity a realizace projektu 

Charakteristika jednotlivých činností opomíjí jejich časovou stránku a plně se věnuje 

jejich věcnému obsahu a způsobu provedení.  

 

6.3.1 Vytvoření projektového týmu  

Projektový tým bude sloţen z několika osob. Vrcholné postavení bude zastávat 

manažer projektu, který bude koordinovat přípravy v rámci celého podniku a ponese 

největší díl zodpovědností za splnění činností projektu. V jeho kompetenci bude 

komunikace s vedením společnosti a vedoucími jednotlivých oddělení v záleţitostech, 

které se jich bezprostředně dotýkají. Rovněţ musí dbát na promítání Národního plánu 

zavedení eura v České republice a doporučených metodik do projektu. 

 Dalšími členy týmu by se měli stát finanční analytik, účetní a zástupci oddělení, 

na které bude mít nová měna dopad, tzn. prodej, nákup, výroba a IT. Nepředpokládám, 

ţe v týmu bude zastoupení např. oddělení lidských zdrojů nebo úseku ţivotního 

prostředí. Problematika eura se jich můţe dotýkat, ale stále v malé míře, aby byli jejich 

zástupci začleněni do projektového týmu.  

Při práci týmu by měly být dodrţovány obecné zásady projektové spolupráce. 

Kaţdý člen musí mít jasně vymezenou práci a odpovědnost prostřednictvím 

následujících otázek: 

 V čem spočívá konkrétní náplň mé práce v projektu? 

 Za splnění jakých činností zodpovídám? 

 Časový rozsah mých činností? 

 Jaké prostředky k tomu vyuţívám? 

 Jakého výsledku mám dosáhnout v rámci projektu? 

 

Výše uvedené otázky povaţuji za základ, který můţe být dále rozšiřován a 

konkretizován. Spolupráce bez jasně stanovených zásad a pravidel by vedla 

k nedostatečnému provedení některých aktivit projektu.  

Reálnou spolupráci členů týmu si představuji ve formě schůzek, vedených 

manaţerem projektu, na kterých se budou řešit konkrétní úkoly, analyzovat stávající 

situace či řešit moţné komplikace. Manaţer bude zodpovídat za písemnou dokumentaci 

celého projektu a jednotlivých schůzek. 

Frekvenci setkání (schůzek) nedokáţu nyní dost dobře posoudit, ale stanovila bych 

týdenní intervaly, vzhledem k další pracovní náplni členů. Navíc komunikace můţe 

probíhat prostřednictvím interní sítě nebo elektronické pošty.   

 

6.3.2 Tvorba plánu projektu, harmonogramu, rozpočtu 

Mezi nejdůleţitější procesy přípravy společnosti na euro patří celková analýza 

potřebných změn, konkrétně u JMA se bude jednat o následující činnosti:  
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 Vytvoření výrobní kalkulace v eurech 

 Přizpůsobení interního systému SAP k práci s eurem 

 Informační činnosti  

 Tvorba, případná úprava ceníků do eurové podoby 

 Změny v účetnictví 

 

V konečném důsledku bude změn více a budou rozpracovány do změn dílčích. V rámci 

výčtu uvádím změny nejstěţejnější.  

Následně provede projektový tým časovou analýzu a vytvoří harmonogram, podle 

kterého se budou změny uskutečňovat. Tento harmonogram musí respektovat časovou 

zátěţ a jednotlivé etapy projektu uvedené v základních informacích.  

Součástí projektu musí být i rozpočet. Společnost nemá zatím představu 

o moţných nákladech při přechodu na euro.  Můţeme vycházet z podkapitoly 5.4.1 této 

práce, jenţ řeší finanční dopady eura na podnik. Uvádí průměrné náklady více, neţ 

1 mil. Kč na základě odhadů Národní banky Slovenska. Dle mého názoru budou 

skutečně vynaloţené náklady dosahovat niţší částky.  

Podnik díky svému oboru podnikání nebude muset čelit tak rozsáhlým nákladům 

jako firmy ve sluţbách, např. v maloobchodě, které budou zatíţeny koupí registračních 

pokladen atd. Všechny náklady bude schopen podnik financovat v době jejich vzniku a 

není třeba vytvářet finanční rezervu za tímto účelem.  

 

 

6.3.3 Úprava procesů 

Nejdříve bude muset společnost, potaţmo projektový tým, zváţit úpravu techniky a 

dokumentů. Jedná se o smlouvy, ve kterých vystupují české koruny a jejich účinnost 

bude probíhat i po rozhodném dni zavedení eura. Zde bude Česko vyuţívat princip 

právní jistoty. Smlouvy zůstanou v platnosti, jen se převede koruna na euro stanoveným 

koeficientem. Elegantní řešení, na které nemá vliv mnoţství smluv nebo jejich povaha, 

nájemní, pojistná atd.  

 

Účetnictví a daně 

V současné době společnost nevede účetnictví ve shodě s kalendářním rokem, ale podle 

hospodářského roku duben aţ březen následujícího roku. Při zachování shodného 

fiskálního roku v době zavádění eura bude mít trochu komplikovanější situaci.  

Účetní jednotky povedou účetnictví v korunách aţ do okamţiku zavedení eura, 

následně bude stanovena povinnost vykázat účetní závěrku v korunách i v eurech za 

daný rok v souladu s přepočítacím koeficientem. Na základě povinnosti bude muset 

společnost sestavit k poslednímu dni platnosti české koruny předběţnou účtovou 

závěrku s rozsahem běţné účetní závěrky v českých korunách: 

 Majetek a závazky v eurech s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh se 

přepočítají převodním kurzem.  
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 Majetek a závazky v jiné měně se přepočítají kurzem ČNB platným ke dni 

předcházejícímu dnu zavedení eura.  

 Účtové rozdíly se budou účtovat podle platných postupů účtování.  

 

Posléze řádná účetní závěrka (sestavená k poslednímu dni hospodářského roku), 

v našem případě 31. března 20XX, a výroční zpráva budou sestaveny v eurech. Ve VZZ 

řádné závěrky se vykáţe součet nákladů a výnosů, zisků a ztrát, předběţné účetní 

závěrky po přepočtu na euro a období ode dne zavedení eura aţ ke dni sestavení řádné 

účetní závěrky. (Euromena.sk, 2007) 

 

Můţeme také uvaţovat o navrácení podniku k účetnímu období ve shodě s kalendářním 

rokem, za předpokladu individuální zájmu na zachování hospodářského roku. Pokud by 

změna opravdu proběhla zhotovení účetní závěrky by proběhlo bez komplikací, její 

konečná podoba by se pouze převedla na euro pomocí koeficientu.  

Daň z příjmu právnických osob za poslední korunový rok bude společnost 

vykazovat v období platnosti eura. Její vypracování bude podléhat stále korunám. 

Výsledná daň se převede na euro a následně se v eurech také zaplatí. Postup je zcela 

jasný, proto nepředpokládám vznik komplikací.  

 

Informační systémy 

Informační systémy by neměly projít ţádnou zásadní změnou při jejich nynější úrovni. 

Úprava se musí vykonat ve mzdovém účetnictví, aby bylo moţno vykazovat mzdu ve 

dvojí měně. Jiné úpravy se budou týkat tvorby eurové platformy informačního systému, 

aby začala fungovat k prvnímu dni platnosti eura. V jasně daných úkonech musí místo 

koruny figurovat euro a také začlenění přepočteného koeficientu pro účetní operace 

závěrky. S blíţícím se koncem přípravného období, bude třeba vyzkoušet informační 

systém na ostrý provoz s eurem, aby byly odstraněny případné nedostatky.  

 

Školení personálu, informační činnosti 

Vyškolen by měl být především personál IT a to s ohledem na potřeby podniku při 

zavedení eura. Dále vedoucí pracovníci, aby mohli poskytovat informace svým 

podřízeným a účetní personál, který přijde s eurem nejvíce do styku. Jiné proškolení 

bych nechala na samotném uváţení společnosti.   

Výrobní pracovníky bych informovala o změnách duálního zobrazování mezd na 

jejich výplatních páskách, přestoţe rozsáhlou informační kampaň by měla zajistit vláda 

a koordinační skupiny. Nemám na mysli rozsáhlé školení, ale pouze poskytnutí 

dostatečných informací (postupu výpočtu mezd v eurech, přepočítací koeficient, 

zaokrouhlování mezd), ať uţ prostřednictvím nadřízených nebo jiných informačních 

kanálů, např. nástěnky ve společných zaměstnaneckých prostorech, schůzky odborů. 

Přestoţe se můţe zdát zobrazení mezd v eurech jako banální záleţitost, zastávám názor, 

ţe se bude jednat o vstřícný krok ze strany podniku a mzdové oddělení bude ušetřeno 

moţným dotazům ze strany zaměstnanců.  
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Informování nebo spíše komunikace by měla proběhnout s obchodními partnery 

ohledně nových ceníků. Inkaso plateb není třeba řešit, neboť bankovní účty budou 

zobrazovat zůstatky v eurech.  

 

Výrobní postupy, ceníky  

Zhotovení výrobní kalkulace v eurech, rovněţ i úprava/tvorba ceníků produkce se 

vyznačuje specifickou záleţitostí podniku, kde bych konkrétní podobu nechala pouze na 

něm. Domnívám se, ţe danou činnost bude ovlivňovat pozice společnosti a dopady 

externího prostředí.   

 

6.3.4 Duální režim 

Délka trvání duálního reţimu by měla trvat aţ 18 měsíců, 6 měsíců před zavedením eura 

a 12 měsíců při jeho pouţívání. Nařízením státu bude uvalena povinnost označovat 

výrobky a produkci pro konečné spotřebitele v eurech i korunách. Povinnost však 

nebude platit pro JMA, neboť provádí obchodní aktivity vůči jiným podnikatelským 

subjektům, ne vůči konečným spotřebitelům.  K duálnímu označování můţe přistoupit 

dobrovolně, coţ myslím není potřeba a došlo by pouze k jejímu zatěţování. Označování 

ve dvojích měnách se projeví pouze ve vyobrazení mezd, jak jiţ bylo zmiňováno.  

 

6.3.5 Provoz s eurem  

Ke konci přípravného období musí dojít ke zkušebnímu provozu informačního systému, 

k částečné kontrole všech plánovaných činností, případně vytýčení problematických 

míst, na která je potřeba se zaměřit. 

Na počátku fáze zavedení eura bude probíhat po dobu 2 týdnů duální cirkulace. 

Oficiální platidlo bude euro, přesto bude moţné platit i korunou. Pro JMA nebude mít 

zmíněné období ţádný dopad, neboť neprovádí hotovostní transakce.  

 

6.3.6 Vyhodnocení projektu      

Celý projekt zavedení eura v podniku by měl být zakončen interním vyhodnocením. 

Mělo by dojít k porovnání plánu se skutečností a stanovení případných odchylek, 

přestoţe hodnocení bude slouţit pouze pro interní potřeby a nelze se z moţných chyb 

do budoucna poučit.  Nepředpokládám v dalších letech opětovnou změnu měny.  

Hodnocené části by měly být následující: 

 Časový harmonogram.  

 Rozpočet, vynaloţené náklady.  

 Reálné přínosy/komplikace eura na podnik.  

První dvě zmiňované oblasti mohou být hodnoceny téměř hned po zavedení eura do 

oběhu. Na základě stanovených odpovědností mohou být uděleny postihy za případné 

nedodrţení plánu projektu.  
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Reálné přínosy či moţné komplikace spojené s eurem mohou být hodnoceny aţ po 

delším časovém horizontu. Jiţ nyní však víme, ţe případné zavedení eura by přineslo 

pro společnost JMA více prospěchu neţ komplikací.  
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7 Závěr 

Hlavním tématem práce bylo stanovení vlivu eura na vybranou firmu Jihomoravská 

armaturka spol. s.r.o. Hodnocením konvergenčních kritérií byl zjištěn reálný předpoklad 

České republiky o jejich budoucím naplnění. Tímto byl naplněn základní smysl 

diplomové práce.  

Zkoumání podnikatelského sektoru ukázalo většinové zastoupení mikropodniků či 

malých podniků v Česku, dle zvolené formy třídění. Současně se naše země vyznačuje 

většinovým podílem terciálního sektoru a převaţujícím exportem nad jejím dovozem. 

Nejdůleţitějšími obchodními partnery jsou Německo a Slovensko, tedy státy s oficiální 

měnou euro.  

JMA se řadí mezi velké podniky podle českého členění. V evropském členění stojí 

na pomezí středního a velkého podniku v závislosti na větší váze kritéria počtu 

zaměstnanců či obratu. Jeho činnost spadá do zpracovatelského průmyslu a více neţ 

70% své produkce dodává do zahraničí.  

Celkový dopad eura na JMA podle metody bodového hodnocení je 24,87%. Tedy 

výrazně podprůměrný výsledek, řadící se spíše mezi malé vlivy. Dosaţený výsledek byl 

způsoben několika faktory. Pozicí dcery vůči německé matce, obchodní spoluprací se 

zeměmi pouţívajícími euro, odkud vyplývá hospodaření podniku s eurem. Současně 

náklady eura sníţily dosaţený výsledek. Společnost díky svému eurovému hospodaření 

nebudeme muset vynaloţit přílišné finanční prostředky při jeho případném zavedení. 

Metoda pořadí setřídila jednotlivé dopady eura od největšího po nejmenší vliv na 

podnik. V rámci pozitivního vlivu zastává první pozici eliminace kurzového rizika, 

následuje sníţení nákladů na kurzové zajištění. S ohledem na vliv těchto dopadů byla 

vytvořena doporučení. Podnik by měl zvýšit do budoucna podíl plánovaného zajištění, 

čímţ by mohl redukovat nepříznivé projevy silné koruny, vycházející z predikce ČNB. 

Rovněţ byla doporučena volba zajišťovacích instrumentů v kombinaci opcí a forwardů. 

Na základě zkušeností z minulosti se doporučuje navrácení k zajišťování 

prostřednictvím opcí, pokud nebudou společnosti bránit její individuální potřeby.  

Další doporučení se týkají zachování činnosti predikování kurzu CZK/EUR do 

budoucna a chápání eura jako určité priority při přípravném procesu jeho zavedení. 

Činnosti přípravy na euro by neměly být podceněny. Pro podnik byl navrţen projekt za 

tímto účelem. JMA disponuje dostatečným zázemím, aby celou přípravu provedla 

samostatně, bez vyuţití externí firmy, délka se odhaduje do 1 roku před zavedením 

eura. Mezi koordinované oblasti se řadí informační systémy, účetnictví, šíření informací 

a duální označování. Tvorbě projektu by měla být věnována dostatečná pozornost, 

neboť tím můţe podnik pouze získat.  

JMA má nastavené mechanismy takovým způsobem, aby mohla hospodařit s 

korunou i nadále, přesto zavedení eura by bylo pro ni velkým přínosem. Samozřejmě 

čím dříve by se tak stalo, tím lépe. Firma by také podpořila euro při případném šetření v 

rámci podniků.  
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Seznam zkratek 

ČNB  Česká národní banka 

ČTK   Česká tisková kancelář 

ECB   Evropská centrální banka 

ECU   Označení pro evropskou měnu 

EHS   Evropské hospodářské společenství 

EMI   Evropský měnový institut 

EMS  Evropský měnový systém 
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EUA  Evropská zúčtovací jednotka  

EUR  Označení měny euro 

HICP  Harmonizační index spotřebitelských cen 

HMU  Hospodářská měnová unie 

JMA  Jihomoravská armaturka spol. s.r.o. 

MF  Ministerstvo financí 

NBS  Národní banka Slovenska 
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