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Abstrakt 

Diplomová práce analyzuje, zda vůbec, a na jaké úrovni plní Česká republika  

a Švédsko maastrichtská kritéria, jejichž splnění je nutné pro přijetí jednotné měny euro. 

Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům práce, tedy Evropské unii a její 

historii, měnové unii a jednotlivým konvergenčním kritériím. V analytické části bude 

provedena analýza aktuálního stavu plnění jednotlivých kritérií a vyhodnocena celková 

sladěnost národních ekonomik České republiky a Švédska s ekonomikou zemí eurozóny. 
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Abstract 

This master’s thesis analyzes whether at all and at what level the Czech republic and 

Sweden meet the Maastricht criteria, because this is a necessary condition for adopting the 

single currency euro. The theoretical part of this thesis will be focused at theoretical basis, 

which means the European Union and its history, monetary union and individual 

convergence criteria. Analysis of actual situation of meeting the Maastricht criteria and 

evaluation the harmonization of national economic in the Czech republic and in Sweden will 

be realized in analytical part of this thesis. 
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Úvod 

Mezinárodní integrace je téma aktuální již několik let. Státy se snaží vzájemně spojovat 

své síly, aby tak dosáhly lepších ekonomických výsledků, výhod pro své obyvatele, ale také 

aby zvýšily svou bezpečnost a připravenost zasáhnout, v případě potřeby, v zájmu obrany 

státu.  

Jednou z organizací, jejichž cílem je mimo jiné právě integrace národů, je i Evropská 

unie. Jejím prostřednictvím nabývá mezinárodní integrace několika rozměrů. Nejvyšší 

možná úroveň integrace je integrace měnová, a právě touto integrací se bude tato diplomová 

práce zabývat.  

V první, teoretické, části bude popsána historie a význam Evropské unie. Dále bude 

popsán její institucionální rámec, tedy jaké instituce Unii řídí, jaké jsou jejich pravomoci,  

a kdo je v jejich čele. Dále zde bude charakterizována hospodářská a měnová unie. V rámci 

této podkapitoly budou mimo jiné představena maastrichtská kritéria, která musí splnit stát, 

jež se chce stát členem měnové unie.  

Právě charakteristika maastrichtských kritérií bude jedním z důležitých východisek 

analytické části této diplomové práce. Cílem této práce je totiž komparace České republiky 

a Švédska z pohledu plnění maastrichtských kritérií a celkové sladěnosti ekonomik těchto 

států se státy eurozóny. Pro splnění tohoto cíle je nezbytné analyzovat současný stav obou 

ekonomik, prostřednictvím základních makroekonomických ukazatelů. Data získaná z této 

analýzy budou následně využita při analýze plnění jednotlivých maastrichtských kritérií. 

Předmětem poslední kapitoly analytické části bude zhodnocení celkové sladěnosti 

ekonomiky České republiky a Švédska s ekonomikou eurozóny.  

Jak již bylo řečeno v začátku, zvolené téma je velmi aktuální. Konkrétně v České 

republice i Švédsku je otázka vstupu do měnové unie, resp. přijetí eura velmi ožehavou 

otázkou, která rozděluje společnost na dva tábory.  

Toto téma jsem si vybrala, protože se domnívám, že by měl mít každý občan České 

republiky alespoň základní povědomí o tom, jaká kritéria je nutné pro vstup do měnové unie 
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splnit, ale také by měl vědět, do jaké míry jeho země kritéria pro přijetí jednotné měny splňuje 

a zda je tedy přijetí eura reálné.   
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1. Teoretická východiska 

V této části diplomové práce bude popsána historie Evropské unie a její poslání. Dále 

zde bude charakterizován její institucionální rámec, vývoj hospodářské a měnové unie  

a v neposlední řadě její přínosy a náklady.  

1.1. Poslání Evropské unie 

Evropská unie je mezinárodní sdružení zemí spojující evropské státy, jejímž hlavní 

smyslem je především rozvoj a upevňování spolupráce a integrace mezi členskými státy. 

Hlavní cíle Evropské unie:  

• podpora rozvoje hospodářských činností, trvalý hospodářský růst 

• soudržnost a solidarita členských států 

• ochrana životního prostředí 

• zvyšování kvality života 

• hospodářská výkonnost států ruku v ruce s vysokou zaměstnaností a sociální 

ochranou (1). 

1.2. Evropská ekonomická integrace 

Pojem ekonomická integrace, který se objevil po druhé světové válce, lze chápat jako 

proces odstraňování obchodních překážek a tvorby hospodářské spolupráce, mezi dvěma  

a více státy. Ekonomická integrace bezesporu přináší členským státům řadu výhod, vždy 

v souvislosti se zvoleným stupněm integrace. Na druhé straně může ekonomická integrace 

vyvolat i vícenáklady pro jednotlivé subjekty i celou ekonomiku. Jako příklad lze uvést 

zvyšující náklady na distribuci v případě zvětšování trhu nebo nezanedbatelné fixní náklady 

spojené se vstupem na zahraniční trh (1). 

Ekonomická integrace předpokládá otevřenost domácí ekonomiky, spolupráci 

domácích subjektů se zahraničními partnery, překročení národně orientované strategie  

a preference ve prospěch mezinárodních kritérií. V souvislosti s tím jsou rozlišovány typy 

integračních skupin (2). 
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Zóna volného obchodu 

Jedná se o takový stupeň integrace, kdy členské státy odstraňují všechny, tzv. viditelné 

překážky, které brání obchodu mezi nimi. K těmto překážkám patří především cla a kvóty 

(1). 

Celní unie 

Celní unie je vyšším stupně ekonomické integrace, v němž její členové smluvně 

upravují obchodní vztahy s nečlenskými státy, například prostřednictvím jednotné celní 

sazby. Členské státy získávají především výhodu ze snižování či úplného odstranění cel,  

a tím i snižování cenové hladiny (1). 

Volné trhy 

Tento stupeň integrace, odstraňuje nejen viditelné překážky obchodu (viz zóna volného 

obchodu), ale také ty neviditelné. K neviditelným překážkám patří například snaha přimět 

spotřebitele k upřednostňování domácích produktů nebo nepřiměřené požadavky na 

certifikace. Výhodou pro členské státy mohou být například přínosy plynoucí ze zvyšování 

objemů výroby a prodejů na větším trhu (1). 

Společné trhy 

V případě společných trhů dochází navíc k otevření trhu výrobních faktorů, tedy trhu 

technologií, práce a kapitálu (1). 

Měnová unie 

Měnová unie zahrnuje všechny již zmíněné stupně ekonomické integrace, navíc však 

upravuje také směnné kurzy měn členských států. V tomto případě může dojít ke dvěma 

situacím. Členské státy mohou uzavřít dohodu o fixních směnných kurzech svých měn nebo 

dohodu o jednotné měně (1). 

Ekonomická (hospodářská) unie 

V tomto případě dochází ke smluvní úpravě základních parametrů fiskální a monetární 

politiky. Pro tyto účely jsou zřízeny nadnárodní orgány, které mají dohodnuté rozhodovací 

pravomoci (1). 

Politická integrace 

Politická integrace značí spojení několika nezávislých států do jednoho útvaru. Jde tedy 

o vytvoření konfederace, federace nebo unitárního státu. V posledním případě je garantována 
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suverenita unie jako celku, existuje státní občanství unie, jednotné orgány politické, výkonné 

a zákonodárné moci (1). 

1.3. Historie Evropské Unie 

První forma spolupráce mezi státy začala vznikat po druhé světové válce, kdy se 

evropské státy ocitly v neznámé situaci. Většina hospodářství byla orientována na válečnou 

výrobu, která již neměla odbyt. Před státy stál také významný úkol, vybudovat takové 

politické a hospodářské uspořádání, které zajistí, že Německo nebude moci vyvolat další 

válku. To vše vedlo k zahájení jednání o hospodářské spolupráci v budoucnu (1). 

V roce 1948 vznikla Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), 

jejímž hlavním úkolem bylo kontrolovat a rozvíjet obchod mezi státy zapojenými do 

programu Marshallova plánu pro ekonomické oživení válkou zničené Evropy. Tato 

organizace se později přeměnila na Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(OECD), tedy organizaci ekonomicky nejvyspělejších zemí světa (2). 

Prakticky v totožném období, v roce 1949, byla podepsána dohoda o Severoatlantické 

alianci (NATO). Aliance byla založena deseti západoevropskými státy, USA a Kanadou, jako 

ochrana před napadením ze strany SSSR. V témže roce vznikla také Rada Evropy, která se 

zaměřila na politickou, sociální, hospodářskou a kulturní oblast (1). 

Významným krokem na cestě k evropské integraci bylo založení Evropského 

společenství uhlí a oceli (ECSC) v roce 1951, jehož zakladateli bylo šest států: Francie, 

Německo, Itálie a země Beneluxu. Toto společenství jako první zavedlo nadnárodní pravidla. 

Síla společenství spočívala v pochopení strategických oblastí ocelářského průmyslu a těžby 

uhlí a v jejich mezinárodní kontrole. Smyslem mezinárodní kontroly bylo zabránit vzniku 

dalšího válečného konfliktu především mezi Francií a Německem. Tato organizace se 

v budoucnu stala základním stavebním kamenem procesu sjednocení Evropy (2). 

Další vývoj evropské integrace pokračoval především na principu solidarity 

v ekonomických záležitostech. Oblast společného trhu se rozšířila z původních dvou komodit 

(uhlí a ocel) i na většinu ostatních odvětví a v roce 1957 bylo proto založeno Evropské 

hospodářské společenství (EHS). Dále následoval vznik Evropského atomového společenství 
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EUROATOM, které začalo koordinovat výrobu atomové energie. Obě společenství byla 

založena tzv. Římskými smlouvami (2). 

Pro Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství a Evropské 

atomové společenství se od roku 1967 používá společný název Evropská společenství (ES). 

V poměrně krátkém časovém horizontu došlo k vytvoření celní unie ES pro průmyslový 

sektor a odbourání zemědělských cel. Další vývoj ES byl určen na konferenci v Haagu na 

konci roku 1969, který měl spočívat mimo jiné v rozšiřování ES a prohloubení integrace 

v ES. V duchu prvního cíle, tedy rozšíření ES, došlo v roce 1973 k přistoupení Velké 

Británie, Irska a Dánska. Dalšími přistupujícími členy se staly Řecko, Portugalsko, 

Španělsko, Rakousko, Finsko a Švédsko. V roce 1995 pak o přijetí zažádalo Rumunsko, 

Slovensko. Lotyšsko, Estonsko, Litva, Bulharsko a o rok později Česká republika  

a Slovinsko (1). 

V roce 1986 došlo k podpisu Aktu o jednotné Evropě, který pojednával především  

o novelizaci základních smluv ES. Touto novelizací byly rozšířeny pravomoci evropských 

orgánů, aby mohl být vytvořen jednotný evropský trh. Tímto aktem bylo poprvé reformováno 

ES, což vedlo až k Masstrichtským smlouvám a vzniku Evropské unie na počátku 

devadesátých let (1). 

K nejvýznamnější novelizaci základních smluv ES došlo v roce 1992 prostřednictvím 

Maastrichtské smlouvy. Tu podepsalo všech, tehdy 12 členských států ES. Maastrichtská 

smlouva zahrnuje tři evropská společenství, společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, 

ale také spolupráci v justičních a vnitřních záležitostech a vznik měnové unie. Součástí 

smlouvy jsou také základní principy Evropské unie, a sice princip subsidiarity, v jehož duchu 

se mají jednotlivá rozhodnutí odehrávat na nejnižším stupni veřejné správy, tedy co nejblíže 

občanovi, a respekt k demokracii a lidským právům (1). 

1.4. Institucionální rámec Evropské Unie 

Maastrichtskou smlouvou byla také definována institucionální struktura Evropské 

unie, která vychází z původních hlavních orgánů ES. Patří sem: Rada Evropské unie, 

Evropská rada, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský ombudsman, Evropský 
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soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropská 

centrální banka, Evropská investiční banka (2). 

Nejvýznamnější instituce budou stručně popsány na následujících řádcích.  

1.4.1. Evropský parlament 

Jedná se o zákonodárný orgán s legislativní, dozorčí a rozpočtovou pravomocí.  

751 poslanců je voleno přímo občany EU a to každých 5 let. Poslední volby se konaly v roce 

2014. V čele Evropského parlamentu stojí jeho předseda, v současné době italský politik 

Antonio Tajani. Evropský parlament byl založen v roce 1952 jako Společné shromáždění 

Evropského společenství uhlí a oceli. Jeho sídlo je ve Štrasburku, Bruselu a Lucemburku (3).  

V rámci legislativní funkce Evropský parlament schvaluje právní předpisy, rozhoduje 

o rozšiřování Evropské unie, kontroluje pracovní program Komise, rozhoduje v záležitostech 

spojených s mezinárodními dohodami. Dále v souvislosti se svou dozorčí funkcí vykonává 

kontrolu všech orgánů Evropské unie, volí předsedu Komise a schvaluje její složení, 

kontroluje průběh voleb atd. V rámci rozpočtové funkce se podílí na schválení rozpočtu 

Evropské unie a víceletém finančním rámci Evropské unie (3).  

1.4.2. Evropská rada 

Jedná se o orgán, který sdružuje vrcholné představitele států a vlád členských zemí. 

Jejich hlavním úkolem je tvorba společného politického programu a směřování Evropské 

unie. Evropská rada řeší především složité a citlivé otázky, které je nutné řešit na vyšších 

úrovních spolupráce. Setkání probíhají formou summitů, dříve pololetních, dnes čtvrtletních 

(2). 

Sídlem Evropské rady je Brusel, jejím současným předsedou je polský politik Donald 

Tusk (4). 

1.4.3. Rada Evropské unie (Rada EU) 

Rada EU je tvořena představiteli vlád členských států. Jedná se o ministry vlád podle 

oblasti politiky, která se aktuálně projednává. Předsednictví Rady EU se mění v půlročních 

intervalech, schůze se obvykle konají v zemi, která Radě předsedá (2).  
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Česká republika předsedala Evropské unii v prvním pololetí roku 2009. Po České 

republice převzalo předsednictví Švédsko. 

Hlavními úkoly Rady EU je schvalovat všechny legislativní akty Evropské unie  

(tj, směrnice, nařízení, rozhodnutí), koordinovat politiky jednotlivých členských zemí, 

uzavírat dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi, společně s Evropským parlamentem 

přijímat roční rozpočet Evropské unie (2). 

V závislosti na projednávané záležitosti se liší způsoby hlasování, resp. rozhodování. 

V případě citlivých témat, jako je například zahraniční politika, je nutné jednomyslné 

schválení.  Procedurální a administrativní otázky se schvalují prostou většinou. V tomto 

případě má každý stát jeden hlas. Ke schválení jakéhokoliv jiného rozhodnutí je zapotřebí 

schválení kvalifikovanou většinou. Dochází zde k respektování velikosti jednotlivých zemí 

z hlediska počtu obyvatel. Kvalifikovaná většina znamená 55 % zemí, které dohromady 

počtem obyvatel reprezentují alespoň 65 % celkového počtu obyvatel Evropské unie (1). 

1.4.4. Evropská komise 

„Evropská komise je vrcholným výkonným orgánem zodpovědným za vypracování  

a prezentaci návrhů politiky Evropské unie a jejich zavádění a uplatnění v praxi“ (1, s. 34). 

Evropská komise je nezávislým orgánem, sídlí v Bruselu a byla zřízena v roce 1958. 

Hlavní úkoly Evropské komise jsou především tvorba návrhů nových právních předpisů, 

přidělování finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie, zajišťování správného 

uplatňování práva v členských zemích, vystupování jménem všech členských zemí Evropské 

unie v mezinárodních organizacích. Evropská komise se skládá z 28 komisařů, přičemž 

každý členský stát je zastoupen právě jedním komisařem. Aktuálním předsedou Evropské 

komise je Jean-Claude Juncker, lucemburský politik (5). 

1.4.5. Evropská centrální banka 

Evropská centrální banka vznikla jako ochránce jednotné měny euro, a sice  

1. června 1998. Její sídlo je ve Frankfurtu nad Mohanem, jejím guvernérem je italský ekonom 

a bankéř Mario Draghi. Nevyšším orgánem Evropské centrální banky je Rada guvernérů. 

Jejím hlavním úkolem je přijímat klíčová strategická rozhodnutí a formovat tak měnovou 
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politiku. Rada guvernérů mimo jiné rozhoduje o výši základních úrokových sazeb, zodpovídá 

za fungující platební styk, volí nástroje měnové politiky, povoluje vydávání eurobankovek, 

určuje objemy emisí euromincí. Až na výjimky Rada guvernérů rozhoduje prostou většinou. 

Dalšími orgány Evropské centrální banky jsou Výkonná rada a Generální rada (6). 

Evropská centrální banka je nezávislá na orgánech Evropské Unie. Tato nezávislost 

zahrnuje čtyři podmínky: 

1) institucionální nezávislost – banky nesmějí přijímat pokyny od orgánů ES, vlád 

členských států nebo jiných orgánů 

2) osobní nezávislost – funkční období orgánů národních bank musí být dostatečně 

dlouhé a jejich členové mohou být odvolání pouze z určitých důvodů 

3) věcná nezávislost – stanovení hlavního cíle a odpovědnosti za jeho plnění 

4) finanční nezávislost – vláda nesmí ovlivnit rozpočet centrální banky (7). 

1.5. Hospodářská a měnová unie v Evropské unii 

Hospodářskou a měnovou unií se rozumí proces, jehož výsledkem je vznik a zavedení 

společné měny, v případě Evropské unie měny Euro, v členských státech. Hospodářská  

a měnová unie v podstatě označuje dva pojmy, které spolu blízce souvisí. Hospodářská unie 

představuje jednotný trh, jednotná pravidla hospodářské soutěže, koordinaci jednotlivých 

hospodářských politik apod. Naproti tomu měnová unie hovoří o integraci finančních trhů, 

volné směně měn a fixaci měnových kurzů (8). 

Projekt hospodářské a měnové unie je spojen s výhodami, ale také riziky, které se 

k němu vážou. Argumenty hovořící pro vytvoření hospodářské a měnové unie jsou 

následující: další uvolnění k dosažení maximálního volného společného trhu, prohloubení již 

započaté integrace, posílení konkurence v Evropské unii, úspora transakčních nákladů 

v souvislosti se směnou různých měn, minimalizace výkyvů měnových kurzů, vybudování 

cenové stability, podpora ekonomického růstu jako důsledku většího objemu směněného 

zboží a kapitálu, snížení inflace. Na druhé straně jsou však rizika, která nelze přehlížet. Mezi 

ta patří zejména existence kritérií, jejichž splnění je nutné k vytvoření oblasti společné měny. 

Tato oblast totiž předpokládá homogenní prostor s podobnými ekonomickými strukturami. 

Vstupem do měnové unie také stát přijde o měnový kurz a úrokovou mírou, které lze 
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považovat za nástroje boje proti událostem, které postihují pouze národní ekonomiky, nikoliv 

ekonomiku celé unie, například zaměstnanost a ekonomický růst (8). 

1.5.1. Historie hospodářské a měnové unie v Evropské unii 

V původních plánech se předpokládalo, že v měnové oblasti bude zachována 

suverenita jednotlivých členských států. V okamžiku, kdy se začala budovat celní unie 

v Evropském hospodářském společenství, došlo ke zvýšení objemů obchodů, což vyžadovalo 

stabilitu měnových kurzů, protože jakékoliv výkyvy měly důsledky jako zrušená cla. Poprvé 

se tak objevil reálný návrh na vytvoření hospodářské a měnové unie, když v roce 1970 

lucemburský ministerský předseda Pierre Werner předložil svou zprávu, na základě níž měla 

být hospodářská a měnová unie vytvořena ve třech etapách, a to v následujících 10 letech. 

Tento plán však, vlivem hospodářské nestability v 70. letech, nevyšel (9). 

Významným krokem na cestě k měnové integraci bylo vytvoření Evropského 

měnového systému, který měl za úkol podporovat stability měnových vztahů v Evropě. 

Evropský měnový fond stál za vznikem společné evropské měnové jednotky ECU, která 

nahradila již existující evropskou zúčtovací jednotku EUA. Dále byl vytvořen mechanismus 

směnných kurzů ERM, což byl systém pevných kurzů. Po podpisu Aktu o jednotné Evropě 

bylo rozhodnuto, že ruku v ruce s budování jednotného trhu bez vnitřních hranic, musí jít 

také budování hospodářské a měnové unie. Vytvořením scénáře byl pověřen tehdejší 

předseda Evropské komise Jacques Delors, který přechod k hospodářské a měnové unii 

naplánoval ve třech krocích. V první etapě měl být především dokončen jednotný vnitřní trh. 

Druhá etapa měla posílit hospodářskou unii a vytvořit Evropský systém centrálních bank, 

tzn., že členské státy měly předat odpovídající pravomoci na společnou úroveň. Ve třetí části 

pak měly být nezvratně zafixovány měnové kurzy. Tento postup byl pak zakomponován do 

Maastrichtské smlouvy, která stanovila podmínky, které musí členské státy splnit, před 

přijetím společné měny, tzv. maastrichtská kritéria konvergence (9). 

Na summitu Evropské rady 15. a 16. prosince 1995 bylo usneseno, že se bude společná 

měna nazývat euro. Byl také schválen plán závěrečné etapy přechodu na společnou měnu. 

V roce 1997 byl pak schválen Pakt stability a růstu, který měl za úkol zajistit, že budou státy 

plnit fiskální kritéria i po vstupu do hospodářské a měnové unie. Třetí, závěrečná, etapa 



20 
 

začala 1. 1. 1999 a státy byly hodnoceny na základě makroekonomických výsledků z roku 

1997. Jednomyslným rozhodnutím Rady Evropské unie byly zafixovány kurzy mezi měnami 

zúčastněných států a eurem. K 1. 1. 2001 měla hospodářská a měnová unie celkem 12 členů 

– Irsko, Německo, Nizozemsko, Finsko, Francie, Rakousko, Belgie, Lucembursko, 

Španělsko, Portugalsko, Řecko a Itálie. 1. 1. 2002 pak začal proces zavedení bankovek  

a mincí, který byl maximálně urychlen, aby nedošlo k velké zátěži všech zúčastněných 

subjektů v souvislosti s oběhem dvou měn. Tento proces byl dokončen 28. 2. 2002 (8). 

1.5.2. Maastrichtská kritéria konvergence 

Jak už bylo řečeno výše, maastrichtská kritéria jsou podmínky, které musí splnit, a po 

určitou dobu udržovat, uchazečský stát, který má zájem o přijetí jednotné měny. Jedná se  

o dvě fiskální a tři měnová kritéria (10). 

1.5.2.1. Fiskální kritéria 

Do kategorie fiskálních kritérií patří rozpočtové kritérium a kritérium zadluženosti.  

a) rozpočtové kritérium  

V rámci tohoto kritéria nesmí rozpočtový deficit v uchazečské zemi překročit hrubý 

domácí produkt o více než 3 %. Lze říci, že se od státu očekává, že jeho veřejné finance 

budou „téměř“ vyrovnané (11). 

b) kritérium zadluženosti 

Stát splní toto kritérium, pokud jeho veřejný dluh nepřevyšuje 60 % jejího hrubého 

domácího produktu (2).  

Hranice obou fiskálních kritérií pochází z doby, kdy byla tato kritéria formulována. 

Například novější členské státy Evropské unie (vč. České republiky), vstoupily do unie 

s relativně nízkými veřejnými dluhy, a hranice 60 % tak pro ně může být měkká. Dalším 

faktem je, že průzkum provedený Mezinárodním měnovým fondem poukázal na skutečnost, 

že nelze určit poměr veřejného dluhu a hrubého domácího produktu, který by brzdil růst 

ekonomiky. Důležité je pouze to, aby měl klesající tendenci (9). 
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1.5.2.2. Měnová kritéria 

Do kategorie měnových kritérií patří inflační kritérium, úrokové kritérium a kritérium 

směnného kurzu. 

a) inflační kritérium 

Stabilní cenový vývoj je základním předpokladem pro udržení stabilního 

hospodářského růstu. Hlavním cílem monetární politiky centrálních bank často bývá udržení 

inflace na určité úrovni, tedy její cílování. Toto kritérium je stanoveno relativně a říká, že 

„členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace 

měřenou v průběhu jednoho roku před provedením šetření, jež nepřekračuje o více než  

1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability 

dosáhly nejlepších výsledků“ (9).  

b) úrokové kritérium 

Toto kritérium stanovuje, že uchazečský stát musí v průběhu roku, který předchází 

prováděnému šetření, udržovat průměrnou dlouhodobou nominální úrokovou míru na 

hranici, která nepřekročí úrokovou míru nejvýše tří členských zemí, které dosáhly nejlepších 

výsledků v oblasti cenové stability, o více než 2 procentní body (11). 

c) kritérium směnného kurzu 

Uchazečský stát musí, v duchu tohoto kritéria po dobu dvou let před prováděným 

šetřením, dodržovat rozpětí určená mechanismem směnných kurzů Evropského měnového 

systému. Zejména nesmí v rámci tohoto systému devalvovat devizový kurz své měny (2).  

1.5.2.3. Kritika maastrichtských kritérií 

Společně s tím jak postupovala měnová integrace, začaly se ozývat kritické hlasy 

směrem k maastrichtským kritériím, a to především z řad členských států, které byly přijaty 

v posledních vlnách rozšiřování. Kritizována je jednak nedostatečná vypovídací schopnost 

těchto kritérií, a to především v oblasti dlouhodobé připravenosti žadatelských států na přijetí 

jednotné měny. Druhá část kritiky se pak obrací na kontraproduktivnost plnění kritérií. 

Žadatelské státy jsou nuceny provádět dezinflační monetární politiku, aby vyhověly 
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požadavku na inflační kritérium, to však může vést ke zpomalení potřeby a investic, a tím  

i ke zpomalení ekonomického růstu těchto států (11). 

1.5.3. Kritéria optimality měnové zóny 

Mimo povinných maastrichtských kritérií se k průběžnému hodnocení připravenosti 

členských zemí Evropské unie k přijetí eura používají také kritéria optimality měnové zóny. 

Do těchto kritérií patří především požadavky na mobilitu práce, otevřenost ekonomiky, 

pružnost cen a mezd, podobnost měr inflace, integrace finančních trhů aj. Za hlavní kritéria, 

která se v současné době nejvíce používají k hodnocení států, patří ale sladěnost 

hospodářských cyklů a podobnost ekonomických šoků (11). 

1.5.4. Členské a nečlenské země eurozóny 

Aktuálně má tzv. eurozóna 19 členů. Jsou jimi následující státy: Belgie, Estonsko, 

Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, 

Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (12). 

K zemím, které dosud nepřijaly euro, patří Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko, Švédsko a Chorvatsko. Rovněž Velká Británie a Dánsko nevyužívají 

euro jako svou národní měnu. Tyto dva státy získaly doložku neúčasti (opt-out) 

v hospodářské a měnové unii (7).  

1.5.5. Přínosy a náklady měnové unie 

Jako každá změna, tak i změna národní měny, s sebou nese určité výhody a rizika. 

Přínosy a náklady lze jednoduše rozdělit na ty, které budou mít přímý dopad (jsou vyvolány 

zavedením eura a projevují se ihned po zavedení nové měny) nebo nepřímý dopad (na 

ekonomiku působí zprostředkovaně, zavedení jednotné měny je dílčím faktorem 

ovlivňujícím sledovanou veličinu) (11). 

1.5.5.1. Přímé dopady měnové unie - přínosy 

K přímým dopadům na ekonomiku státu vstupujícího do měnové unie patří omezení 

kurzového rizika, transparentnost cen, snížení transakčních nákladů a nižší náklady na 

obstarání kapitálu (11). 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_cs
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_cs
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Omezení kurzového rizika 

Při obchodování se zeměmi eurozóny dopadají změny kurzů měn na všechny 

zúčastněné subjekty, ať jsou to firmy při obchodování nebo občané při cestování v období 

dovolených. Změny kurzů mezi dnem uzavření kontraktu a dnem uskutečnění platby vedou 

mnohdy k velkým kurzovým ziskům nebo ztrátám. Podniky se proti tomuto riziku můžou 

bránit prostřednictvím pojištění, avšak znamená to pro ně vyšší transakční náklady (11). 

V případě přijetí jednotné měny dochází k zániku kurzového rizika a také k zániku 

nákladů spojených se snížením kurzového rizika. Dochází tak k podpoře exportu a importu 

a celkové stimulaci zahraničního obchodu (7). 

 

Vyšší transparentnost cen 

Vlivem zavedení jednotné měny se ceny v různých státech eurozóny stávají jednoduše 

srovnatelnými. Usnadňuje se tak průzkum trhu, což by mělo pozitivně ovlivňovat konkurenci 

na vnitřním trhu eurozóny. Předpokladem realizace této výhody je však ochota spotřebitele 

srovnávat a hledat nejlepší ceny konkrétních produktů. Tato činnost může být časově 

náročná. Záleží také na ochotě spotřebitele uskutečnit obchod tzv. přes hranice vlastního 

státu, z důvodu jazykové bariéry, důvěry v takový obchod apod. Cenová transparentnost se 

však projeví až v dlouhodobějším horizontu po zavedení jednotné měny (11). 

 

Snížení transakčních nákladů 

Transakční náklady lze rozdělit na finanční a administrativní náklady. Finanční 

náklady souvisí přímo s provedením určité směnné platební operace. Administrativní 

náklady představují náklady na správu devizových prostředků, na udržování účetních 

systémů, které umožňují zpracování dat v různých měnách, osobní náklady na pracovníka, 

který zajišťuje a kontroluje devizové operace apod. Snížení transakčních nákladů se projeví 

okamžitě po zavedení jednotné měny a bude trvalým přínosem (11). 
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Nižší náklady na obstarání kapitálu 

Obecně lze v přistupujících zemích očekávat snížení úrokových sazeb a to vlivem 

snížení kurzového rizika a tím pádem snížení rizikové prémie, která usnadní přístup  

ke kapitálu, protože ten se tak stane levnějším (7). 

1.5.5.2. Přímé dopady měnové unie – náklady 

Jedná se o negativní dopady na ekonomiku státu, který přijímá jednotnou měnu. 

K těmto nákladům patří především zánik samostatné měnové politiky, administrativní  

a technické náklady přechodu na euro, růst cenové hladiny, a specifické náklady bankovního 

sektoru (7). 

 

Zánik samostatné měnové politiky 

Ke stabilizaci makroekonomického prostředí státu využívají centrální banky nástroje 

měnové a kurzové politiky. Vstupem do eurozóny však státy o tuto možnost přijdou, protože 

už nebudou existovat jejich původní měny a budou se tak muset přizpůsobit měnové  

a kurzové politice eurosystému. V případě malých otevřených ekonomik nemusí být tento 

dopad až tak rozhodující. V těchto ekonomikách totiž centrální banky nejsou jedinými 

subjekty, které ovlivňují množství peněz v oběhu. Množství peněz v ekonomice je například 

výrazně ovlivňováno přílivem nebo naopak odlivem investičního kapitálu (11). 

 

Administrativní a technické náklady přechodu na euro 

Jedná se o náklady v období půl roku před a jeden rok po přechodu na jednotnou měnu, 

kdy musí všechny softwary soukromých subjektů, veřejných institucí i finančních institucí 

zpracovávat obě dvě měny, tedy měnu původní, i měnu novou. V tomto období musí být 

všechny doklady (například faktury, výplatní pásky, bankovní výpisy) zobrazovány ve dvou 

měnách. Toto opatření se týká také obchodů, katalogů, cenách na internetu apod. navíc  

ve čtrnáctidenním období, kdy budou v oběhu obě dvě měny, budou muset všichni pracovat 

se dvěma měnami najednou, což klade velké nároky na jejich manipulaci i uschování. 

V souvislosti s přijímáním nových bankovek musí být vyškoleni všichni zaměstnanci, kteří 
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při výkonu své funkce přijímají nebo vydávají hotovost, aby byli schopni rozlišit pravé 

bankovky od falešných (11). 

Další náklady budou spojeny s reklamní kampaní týkající se zavedení nové měny, 

počínaje informacemi o termínu zavedení, podobě mincí a bankovek, přepočítacím 

koeficientem mezi původní měnou a eurem atd. Jedná se tedy o jednorázové náklady, 

přičemž jejich vynaložení může být rozloženo do delšího období (11). 

 

Růst cenové hladiny 

Obecně při přechodu na jednotnou měnu panují obavy, že dojde ke zdražování zboží 

 a služeb. V tomto případě záleží na dodržování pravidel zaokrouhlování cen na nejbližší 

eurocent po přepočtení původní ceny dle přepočítacího koeficientu se šesti platnými číslice 

(dvě číslice před desetinou čárkou, čtyři číslice za ní). Pokud budou tato pravidla dodržena, 

nemělo by zdražení nastat. Problém však nastane v případě zaokrouhlování pro marketingové 

účely. V tom případě se z psychologického hlediska používá zaokrouhlování na ceny končící 

číslicí 0, 5 nebo 9. Subjekty tedy budou zaokrouhlovat pravděpodobně tak, aby dosáhly 

těchto psychologických cen, a v tomto případě může ke zdražení dojít. Ze zkušeností států, 

které již jednotnou měnu přijali lze odvodit, že přechod na euro nezpůsobil tak dramatické 

zvýšení cen jak se očekávalo (11). 

 

Specifické náklady bankovního sektoru 

V bankovním sektoru se jedná především o náklady spojené se zaváděním eura. 

Centrální banky jsou nuceny vynaložit větší náklady na přípravu, výrobu a distribuci nových 

mincí a bankovek, ale také na stažení a zlikvidování bankovek a mincí původní měny. 

Komerční banky budou muset vynaložit náklady na úpravy bankomatů, aby byly schopny 

vydávat mince a bankovky jiných rozměrů než dosud. V těchto případech se jedná o náklady 

jednorázové, které budou muset banky vynaložit v období před přijetím jednotné měny  

a zhruba jeden rok po přijetí (11). 

Přechod na jednotnou měnu bude však pro banky znamenat především trvalé snížení 

příjmů z devizových transakcí. Tyto náklady se projeví taktéž okamžitě po zavedení jednotné 
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měny. Nebudou však znamenat náklady pro celou ekonomiku, protože na druhé straně 

subjekty využívající služeb bank na této skutečnosti ušetří (11). 

1.6. Použité metody výzkumu 

V následující kapitole budou popsány metody sociologického výzkumu a statistická 

metoda, které budou využity v analytické části této diplomové práce. 

1.6.1. Regresní analýza 

Regresní analýza je analýza, která zkoumá vzájemný vztah (závislost) nezávisle 

proměnné x, nastavené na určitou hodnotu, a závisle proměnné y, která je pozorována. „Ta 

je buď vyjádřena funkčním předpisem y = φ(x), kde ale funkce φ(x) není známa nebo tuto 

závislost nelze „rozumnou“ funkcí vyjádřit; víme jen, že při nastavení určité hodnoty 

nezávisle proměnné x dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y.“ (13, s. 107). 

Závislost mezi proměnnými x a y ovlivňuje tzv. šum (značený e), který vzniká 

působením náhodných a neuvažovaných vlivů. V případě kdy provedeme opakování 

pozorování, nedostaneme vlivem šumu vždy ty stejné hodnoty. „Budeme předpokládat, že 

její střední hodnota je rovna nule, tj. E(e)=0, což značí, že při měření se nevyskytují 

systematické chyby a výchylky od skutečné hodnoty proměnné y, způsobené šumy, jsou kolem 

ní rozloženy v kladném i v záporném smyslu.“ (13, s.108). 

Protože je proměnná y ovlivněna šumem, chová se jako náhodná veličina, která se značí 

Y. Závislost mezi x a y tedy vyjádříme jako Y= φ(x)+e. V případě, že funkce φ(x) není známa, 

zavedeme regresní funkci, pro kterou platí: E(Y│x) = η(x; β1, β2, …, βp), kde p≥1 (13).  

1.6.1.1. Regresní přímka 

V případě, kdy je regresní funkce η(x) vyjádřena přímkou, tzn. η(x)= β1+β2x, jedná se 

o regresní přímku. Odhady koeficientů β1 a β2 budou značeny b1 a b2 a k jejich výpočtu 

použijeme metodu nejmenších čtverců:  

𝑆𝑆(𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2) = �(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏1 − 𝑏𝑏2𝑥𝑥𝑖𝑖)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
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Hledané odhady b1 a b2 vypočteme jako první parciální derivaci funkce S(b1, b2) podle b1  

a b2 a tyto derivace položíme rovny 0. Vzniknou tedy následující rovnice: 

∂S
∂𝑏𝑏1

= �2(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏1 − 𝑏𝑏2𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

) × (−1) = 0 

∂S
∂𝑏𝑏2

= �2(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑏𝑏1 − 𝑏𝑏2𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

) × (−𝑥𝑥𝑖𝑖) = 0 

Po úpravě těchto rovnic můžeme vypočítat koeficienty b1 a b2 pomocí vzorců:  

𝑏𝑏1 = 𝑦𝑦 − 𝑏𝑏2𝑥𝑥 

𝑏𝑏2 =
∑ 𝑥𝑥1𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑛𝑛�̅�𝑥𝑦𝑦�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − 𝑛𝑛𝑥𝑥2

 

Nyní je nutné stanovit výběrové průměry 𝑥𝑥 a 𝑦𝑦. Pro ty platí:  

𝑥𝑥 =
1
𝑛𝑛
�𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

𝑦𝑦 =
1
𝑛𝑛
�𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Regresní přímku tedy můžeme odhadnout rovnicí �̂�𝜂(𝑥𝑥) = 𝑏𝑏1 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥 (13). 

1.6.2. Metody sociologického výzkumu 

Každá společenská věda je charakterizována metodami, které jsou používány k jejímu 

výzkumu. Sociologické metody jsou typické specifickým předmětem zkoumání, 

uplatňováním nejrůznějších technik a širokou využitelností zjištěných výsledků. Metodami 

se rozumí souhrn specializovaných postupů provádění výzkumu, výběru objektů zkoumání, 

sběru informací a jejich vyhodnocení (14). 

V této diplomové práci budou využity následující metody. 

Historická metoda 

Tato metoda je založena na srovnávání dat o relativně stálých zákonitostech 

společenského vývoje a konkrétních situacích a událostech (14). 
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Statistická metoda 

Tato metoda využívá hromadných empirických nebo modelových dat k zachycení 

vývojových tendencí nebo popisu strukturálních zákonitostí a závislostí (14). 

Obsahová analýza 

Jedná se o systematický a především objektivní popis obsahu a formy sdělení, tedy 

toho co a jak bylo řečeno. Prostřednictvím této metody lze analyzovat četnost, platnost nebo 

vzájemné souvislosti sdělení (14). 

Sekundární analýza 

Jedná se o analýzu již existujících souborů dat, které je potřeba podle aktuální situace 

upravit, uspořádat nebo znovu interpretovat v nových souvislostech. Součástí této analýzy 

bývá často porovnání s výsledky jiných výzkumů (14). 
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2. Základní charakteristika srovnávaných zemí 

Jak bylo již řečeno v úvodu, subjekty komparace v analytické části této diplomové 

práce budou státy Česká republika a Švédsko. V následující kapitole budou oba státy 

charakterizovány. 

2.1. Česká republika 

Česká republika, nacházející se v samém středu Evropy, má bohatou historii. 

V posledním století prošla významným vývojem, a v současnosti se jedná o vyspělou zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Základní data 

Oficiální název: Česká republika 

Státní zřízení: republika 

Rok vzniku: 1993 

Rozloha: 78 865 km2 

Obrázek č. 1: Mapa České republiky 
(Zdroj: 15) 
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Počet obyvatel (2009): 10 506 813 

Hlavní město: Praha 

Správní členění: 14 krajů 

Forma vlády: parlamentní 

Typ vlády: v současné době vládne České republice vláda v demisi premiéra Andreje Babiše, 

který byl k sestavení vlády pověřen prezidentem České republiky po posledních volbách, 

které proběhly na podzim roku 2017. Sestavená menšinová vláda však nezískala důvěru 

parlamentu a musela podat demisi. Andrej Babiš byl tedy podruhé pověřen prezidentem 

k sestavení vlády. Aktuálně probíhají jednání zástupců politických stran ohledně sestavení 

nové vlády.  

Prezident: Miloš Zeman 

Měna: česká koruna (zkratka: CZK) 

Národní banka: Česká národní banka se sídlem v Praze. Řídícím orgánem je bankovní rada, 

která má celkem 7 členů: guvernér, 2 víceguvernéři, 4 členové. Všichni členi bankovní rady 

jsou voleni na funkční období 6 let. 

Guvernér národní banky: Jiří Rusnok (od 1. 7. 2016) 

Členství ve významných organizacích: Evropská unie, Severoatlantická aliance, Organizace 

spojených národů, Středoevropská zóna volného obchodu, Organizace pro bezpečnost  

a spolupráci v Evropě, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Vlajka České republiky 
(Zdroj: 16) 

http://www.zemepis.com/eu.php
http://www.zemepis.com/cefta.php
http://www.zemepis.com/cefta.php
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2.1.2. Česká republika a Evropská unie 

Cesta České republiky ke členství v Evropské unii byla poměrně dlouhá. Prvním 

výrazným krokem byl podpis Evropské (Asociační) dohody v říjnu 1993. Tato dohoda 

vstoupila v platnost v únoru 1995. Obecně lze říci, že Evropské dohody vznikly jako právní 

rámec mezi zeměmi Evropské unie a přidruženými zeměmi Střední a Východní Evropy (7). 

V lednu roku 1996 podala Česká republika žádost o členství v Evropské unii, oficiálně 

se však o členství začalo jednat až v březnu 1998.  Před vstupem do Evropské unie fungovaly 

tři předvstupní programy (Phare, SAPARD a ISPA), které měly za úkol pomoci 

kandidátským zemím při řešení problémů týkajících se zavádění evropské legislativy apod. 

Česká republika byla několikrát hodnocena Evropskou komisí, přičemž poslední hodnotící 

zpráva byla vydána v říjnu roku 2002. O dva měsíce později pak proběhlo zasedání Evropské 

rady v Kodani a byla ukončena jednání o členství se všemi kandidátskými zeměmi. 16. dubna 

2003 došlo k podpisu Smlouvy o přistoupení, po kterém následovalo referendum o vstupu 

České republiky do Evropské unie. Tohoto referenda se zúčastnilo 55 % obyvatel, z nichž  

77 % voličů hlasovalo kladně. Celý proces tak vyvrcholil 1. května 2004, kdy se Česká 

republika stala novým členem Evropské unie (7). 

Vstupem do Evropské unie se Česká republika mimo jiné zavázala k přijetí jednotné 

evropské měny, jakmile splní maastrichtská kritéria. Vláda České republiky ve spolupráci 

s Českou národní bankou vypracovala v roce 2003 Strategii přistoupení České republiky 

k eurozóně. V dokumentu byl stanoven plánovaný termín pro přijetí eura za předpokladu 

Obrázek č. 3: Státní znak České republiky 
(Zdroj: 16) 
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pokračování reálné konvergence české ekonomiky a splnění maastrichtských kritérií na roky 

2009-2010. V roce 2006 se vláda České republiky rozhodla pro zahájení příprav na přijetí 

eura, a vytvořila institucionální strukturu pro zavedení eura, jejímž vrcholným orgánem je 

Národní koordinační skupina pro zavedení eura. Tato skupina se skládá ze zástupců České 

národní banky a zainteresovaných ministerstev, a v jejím čele stojí národní koordinátor, 

kterým je ekonom prof. Ing. Oldřich Děděk, CSc. (17). 

V roce 2007 vydala česká vláda aktualizovanou strategii přistoupení České republiky 

k eurozóně, kde již nebylo stanoveno konkrétní datum vstupu do eurozóny. Důvodem byl 

fakt, že tento termín se musí odvíjet od vyřešení problémů v oblasti veřejných financí  

a posílení pružnosti české ekonomiky (17) 

2.1.3. Národní plán zavedení eura 

Jak již bylo uvedeno dříve, centrálním orgánem pro koordinaci zavedení eura v České 

republice je Národní koordinační skupina, která je rozdělena na pracovní skupiny:  

• Pracovní skupina pro finanční sektor 

• Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele 

• Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu 

• Pracovní skupina pro legislativu 

• Pracovní skupina pro informatiku a statistiku 

• Pracovní skupina pro komunikaci. 

 

Úkolem těchto skupin je navrhovat řešení pro konkrétní odborné problémy vyplývající 

z plnění Národního plánu zavedení eura (18). 

V roce 2006 vláda České republiky rozhodla, že přechod na jednotnou měnu bude 

jednorázový, podle scénáře Big Bang, tzn., že bezhotovostní i hotovostní zavedení eura 

proběhne v jednom okamžiku. Tento přechod je levnější i jasnější pro všechny zúčastněné. 

Je však náročnější na koordinaci (18). 

Předpokládaný procedurální postup vstupu do eurozóny lze shrnout následovně.   

Ve zveřejněné konvergenční zprávě za uplynulý rok bude Česká republika zhodnocena, jak 

splnila konvergenční kritéria. Pokud bude toto hodnocení kladné, doporučí Evropská komise 
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Radě Evropské unie zrušení výjimky na zavedení eura v České republice. Poté musí být 

stanoven přepočítací koeficient, což je neodvolatelný kurz české koruny vůči euru. Od 

prvního dne následujícího kalendářního roku nahradí euro stávající českou korunu, a stane 

se zákonnou měnou (18). 

Pro zamezení neoprávněného zvyšování cen a jako efektivní pomůcka při zvykání si 

na novou měnu, bude po určitou dobu zavedeno tzv. duální označování. To znamená, že ceny 

budou uvedeny jak v jednotkách české měny, tak v eurech. Toto označení bude vyžadováno 

především u cen výrobků a služeb, daní, poplatků, mezd, dávek důchodového  

a nemocenského pojištění apod., dále u cen nemovitostí a jiných majetkových hodnot, 

finančních služeb a plateb zdravotního pojištění. Tato povinnost vznikne cca měsíc po nabytí 

právní moci účinnosti přepočítacího koeficientu a zanikne na konci kroku, v němž bude euro 

zavedeno (18). 

Česká národní banka odhaduje, že při zavádění eura bude nutné do oběhu vypustit až 

250 milionů eurobankovek a cca 1 miliardu euromincí. První dodávky eurobankovek budou 

do České republiky zapůjčeny ze zásob centrálních bank eurosystému. Přípravné práce 

týkající se národní strany euromincí budou zahájeny cca 3 roky před plánovaným zavedením 

eura. Jejich výroba však bude možná až po zrušení výjimky na zavedení eura, tedy přibližně 

půl roku před přechodem na jednotnou měnu (18).  

Zhruba tři měsíce před zavedením nové měny budou obchodní banky předzásobeny 

novou měnou ve formě zápůjčky od ČNB. V druhé fázi předzásobení pak obchodní banky 

poskytnou k zapůjčení eurové mince a bankovky obchodům, provozovatelům bankomatů atp. 

Tato hotovost bude moci být do oběhu uvedena až okamžikem přechodu na euro. 

Předzásobení veřejnosti nebude povoleno. Pro veřejnost a podniky budou určeny tzv. 

startovací balíčky, které si budou moci občané zakoupit před zahájením platnosti nové měny. 

Bude se jednat o jakousi minimální hotovost v prvních dnech zavedení eura (18). 

Po zavedení eura bude možné na pobočkách České národní banky, v obchodních 

bankách a u dalších vybraných subjektů, vyměnit korunové mince a bankovky za euromince 

a eurobankovky. Bezplatná výměna bude probíhat po dobu minimálně 6 měsíců od okamžiku 

zavedení eura. Po uplynutí této doby bude výměnu české měny za euro provádět pouze Česká 

národní banka, a to u mincí po dobu 5 let a u bankovek ve lhůtě v řádech desítek let. 
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Během období cca dvou týdnů po přechodu na jednotnou měnu nastane tzv. duální oběh, 

takže bude možné platit v obchodech jak eurem, tak českou měnou (18). 

Primárním úkolem Národního plánu zavedení eura, resp. národní koordinační skupiny 

je zabezpečit dostatečnou, srozumitelnou komunikační kampaň, prostřednictvím které se 

každý občan České republiky dozví včas a v patřičném rozsahu všechny potřebné informace. 

Podstatnou roli v této kampani budou hrát média, profesní sdružení, učitelé na základních  

a středních školách, zastupitelé obcí, sociální a terénní pracovníci, významné osobnosti 

z oblasti vědy, výzkumu, politiky, sportu i kultury (18). 

2.2. Švédsko 

Švédsko se rozkládá na východní a jižní části Skandinávského poloostrova a je 

vnímáno jako jeden z nejbohatších států světa s prvotřídní sociální péčí a zdravotnictvím, což 

je však vyváženo velmi vysokými daněmi (19). 
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2.2.1. Základní data 

Oficiální název: Švédské království 

Státní zřízení: království 

Rok vzniku: 836 n. l. 

Rozloha: 449 964 km2 

Počet obyvatel (2009): 9 059 651 

Hlavní města: Stockholm 

Obrázek č. 4: Mapa Švédska 
(Zdroj: 20) 
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Správní členění: 24 provincií 

Forma vlády: konstituční monarchie 

Typ vlády: středolevá vláda premiéra Stefana Föfvena je tvořena ze zástupců strany 

Sociálních demokratů a strany Zelených. 

Král: Carl XVI. Gustaf 

Měna: švédská koruna (zkratka: SEK) 

Národní banka: Riksbank se sídlem ve Stockholmu. Hlavním orgánem banky je 

představenstvo, které má 6 členů: guvernér, víceguvernér a 4 členové. Všichni členové 

představenstva jsou voleni na 5 nebo 6 let. 

Guvernér národní banky: Stefan Ingves (od roku 2006) 

Členství ve významných organizacích: Evropská unie, Rada Evropy, Organizace spojených 

národů, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Organizace pro ekonomickou 

spolupráci a rozvoj (21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Vlajka Švédska 
(Zdroj: 22) 

Obrázek č. 6: Státní znak Švédska 
(Zdroj: 23) 

http://www.zemepis.com/eu.php
http://www.zemepis.com/cefta.php
http://www.zemepis.com/cefta.php
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2.2.2. Švédsko a Evropská unie 

Vstupu do Evropské unie předcházelo celonárodní referendum, které se uskutečnilo 

v listopadu 1994. Poměrně těsným vítězstvím 52:47 procentům bylo rozhodnuto o vstupu 

Švédska do Evropské unie, který se uskutečnil jen o dva měsíce později, v lednu 1995. 

Výsledky referenda napovídají, že švédská veřejnost nebyla evropské integraci příliš 

nakloněna (6).  

Ještě větší názorové rozepře však vyvolala debata o přijetí eura. Vzhledem k účinnosti 

Maastrichtské smlouvy, se Švédsko při vstupu do Evropské unie zavázalo, tak jako ostatní 

státy, k přijetí jednotné měny ihned poté, co splní požadované předpoklady. V souvislosti 

s tím vláda ustavila výbor, vedený profesorem Larsem Calmforsem, který měl posoudit 

dopady členství Švédska v hospodářské a měnové unii. Výbor prezentoval své výsledky  

ve zprávě z roku 1996, kde oznámil, že by zatím Švédsko nemělo do hospodářské a měnové 

unie vstupovat. Důvodem byla především tehdejší neblahá hospodářská situace, vysoká míra 

nezaměstnanosti a špatná fiskální situace, jejíž napravení by v souvislosti s požadavky 

maastrichtských kritérií znamenalo dramatická úsporná opatření. Dalším důvodem byla 

nedůvěra švédské veřejnosti v jednotnou měnu z důvodu strachu ze zásahu do národní 

suverenity. Švédská národní banka však s touto zprávou nesouhlasila a naopak členství 

v hospodářské a měnové unii doporučila. Na základě všech okolností švédský parlament 

v roce 1997 rozhodl, že se Švédsko nebude podílet na budování měnové unie a vláda tak 

neviděla důvod, proč se zapojit do systému ERM a zahájit tak plnění kritéria kurzové stability 

(6).  

Další referendum, v němž měli občané Švédska rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí 

eura, se konalo v roce 2003. Během komunikační kampaně, která předcházela referendu, 

vzrostl počet odpůrců eura, a to především vlivem neschopnosti vlády, domluvit se na 

jednotném postoji. Výsledkem bylo rozhodnutí voličů o nepřijetí eura, a to poměrem  

56 ku 42 %. Referenda se zúčastnilo 83 % voličů (6). 

Je však nutné říct, že Švédsko tímto rozhodnutím neutrpělo. Hospodářský růst země 

převyšoval výkon eurozóny, inflaci měla centrální banka pod kontrolou a pohyb švédské 

koruny nebyl nepředvídatelný. Země tak dala světu impuls, že má úspěšnou ekonomiku a je 

připravená euro přijmout, avšak nic ji k tomu netlačí. Docházelo tak k jistému 
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protichůdnému jednání, když se Švédsko vědomě nesnažilo o zrušení výjimky ze zavedení 

eura. Švédská koruna se nezapojila do kurzového uspořádání ERM II a tak každá 

konvergenční zpráva nutně musela dojít k závěru, že země není připravena na přijetí eura, 

protože nesplňuje kritérium kurzové stability (6). 

Aktuální informace hovoří o tom, že švédský premiér Per Bolund zvažuje provedení 

hloubkové analýzy, která by zhodnotila aktuální připravenost Švédska, připojit se do měnové 

unie. Vláda totiž čelí tlaku největší skandinávské banky Nordea, která má centrálu  

ve Švédsku, ale kvůli sporům o regulaci zvažuje, zda nepřesídlí jinam, pravděpodobně do 

Finska nebo Dánska, aby tak získala větší perspektivu při těsnějším spojení s Evropou.  

Finsko již členem eurozóny je a Dánsko nyní začíná přezkoumávat svou připravenost stát se 

jejím členem (24). 
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3. Makroekonomické ukazatele srovnávaných zemí 

Pro nastínění aktuální situace v České republice i ve Švédsku, bude v následující 

kapitole provedena analýza základních makroekonomických ukazatelů. Tato data budou 

sloužit jako zdroj informací pro následnou analýzu jednotlivých maastrichtských kritérií, 

pomocí nichž budou oba státy srovnány a hodnoceny.  

Mezi výše zmíněné makroekonomické ukazatele patří:  

• hrubý domácí produkt, 

• hrubý domácí produkt přepočtený na obyvatele, 

• vývoz zboží (v absolutních hodnotách, v %), 

• dovoz zboží (v absolutních hodnotách, v %), 

• dlouhodobá míra nezaměstnanosti, 

• saldo státního rozpočtu. 

 

Tabulka č. 1: Makroekonomické ukazatele ČR a Švédska v letech 2015 – 2016  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

 

Ukazatel Jednotka 
2014 2015 2016 

Česká 
republika Švédsko Česká 

republika Švédsko Česká 
republika Švédsko 

Hrubý domácí 
produkt milion EUR 156 660,0 432 691,1 168 473,3 449 014,8 176 564,3 465 186,2 
Hrubý domácí 
produkt / obyv. milion EUR 0,01491 0,04776 0,01603 0,04956 0,01680 0,05135 
Vývoz zboží milion EUR 129 316,1 194 854,4 136 546,4 204 531,8 140 441,2 205 953,0 
Vývoz zboží % HDP 82,5 45,0 81,0 45,6 79,5 44,3 
Dovoz zboží milion EUR 119 345,5 176 181,0 126 440,2 182 702,2 127 228,1 183 443,4 
Dovoz zboží % HDP 76,2 40,7 75,1 40,7 72,1 39,4 
Dlouhodobá 
míra 
nezaměstnanosti 

% 
2,7 1,4 2,4 1,5 1,7 1,3 

Saldo státního 
rozpočtu milion EUR -3 016,5 -6 752,4 -1 061,7 709,1 1 294,5 5 331,0 
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Z tabulky č. 1 je patrné, že hrubý domácí produkt Švédska je jednoznačně vyšší než 

hrubý domácí produkt České republiky. To značí jednoznačně vyšší ekonomickou sílu  

a ekonomickou úroveň Švédska. Rozdíl mezi oba státy je více než dvojnásobný. Vývojové 

trendy obou zemí jsou v této oblasti rostoucí, co lze hodnotit jednoznačně kladně. Česká 

republika dosáhla mezi lety 2014 a 2015 meziročního navýšení hrubého domácího produktu 

o téměř 12 000 milionů EUR. Mezi lety 2015 a 2016 se růst hrubého domácího produktu 

mírně zpomalil, když vzrostl pouze o 8 000 milionů EUR, na 176 564,3 milionů EUR.  

Hrubý domácí produkt je z necelých 60 % tvořen službami, následuje průmysl, který 

tvoří cca 30 %. Zbytek hrubého domácího produktu je tvořen stavebnictvím a zemědělstvím, 

přičemž zemědělství tvoří nejmenší část, pouze cca 2 – 3 %. Ve službách dominuje obchod 

a veřejná správa (28).  

Oproti tomu hrubý domácí produkt Švédska rostl rychleji. Mezi lety 2014 a 2015 

narostl hrubý domácí produkt o necelých 17 000 milionů EUR, z původních  

432 691,1 milionů EUR na 449 014,8 milionů EUR. Meziroční navýšení hrubého domácího 

produktu mezi lety 2015 a 2016 bylo také nepatrně pomalejší. Konečná hodnota pro rok 2016 

byla stanovena na 465 186,2 milionů EUR.  

Švédský hrubý domácí produkt je tvořen primárně službami, které pokrývají necelých 

75 %. Průmysl tvoří necelých 25 % a zemědělství pouze 1,5 %. Tato procenta napovídají, že 

podobné bude také rozdělení pracovních sil v zemi. Ve službách pracuje více než 77 % všech 

obyvatel, druhým hlavním zaměstnavatelem je průmysl, v němž působí téměř 21 % obyvatel. 

Naopak v zemědělství působí pouze 2,2 % aktivní populace (29). 

Hrubý domácí produkt je do jisté míry závislý na počtu aktivního, pracujícího, 

obyvatelstva. Proto je na následujících stranách provedena regresní analýza, jejímž úkolem 

je zjistit, jaká je rovnice této závislosti, tedy do jaké míry je hrubý domácí produkt závislý 

na počtu aktivního obyvatelstva. V tabulce č. 2 jsou uvedeny výchozí údaje o počtu aktivního 

obyvatelstva a hrubém domácím produktu všech členských zemí Evropské unie. Dále jsou 

zde uvedeny pomocné výpočty.  
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Tabulka č. 2: Pomocné výpočty regresní analýzy  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

i Členský stát xi (v tis.) yi (v tis. EUR) xi2(v tis.) xiyi (v tis. EUR) yi2 (v tis. EUR) 

1 Česká republika 4 995 176 564 24 950 025 881 937 180 31 174 846 096 
2 Švédsko 4 616 465 186 21 307 456 2 147 298 576 216 398 014 596 
3 Belgie 4 508 423 048 20 322 064 1 907 100 384 178 969 610 304 
4 Bulharsko 2 943 48 129 8 661 249 141 643 647 2 316 400 641 
5 Dánsko 2 575 277 489 6 630 625 714 534 175 77 000 145 121 
6 Německo 39 068 3 144 050 1 526 308 624 122 831 745 400 9 885 050 402 500 
7 Estonsko 606 21 098 367 236 12 785 388 445 125 604 
8 Irsko 2 004 275 567 4 016 016 552 236 268 75 937 171 489 
9 Řecko 3 597 174 199 12 938 409 626 593 803 30 345 291 601 

10 Španělsko 18 087 1 118 522 327 139 569 20 230 707 414 1 251 091 464 484 
11 Francie 25 874 2 228 857 669 463 876 57 669 446 018 4 967 803 526 449 
12 Chorvatsko 1 549 46 382 2 399 401 71 845 718 2 151 289 924 
13 Itálie 22 158 1 680 523 490 976 964 37 237 028 634 2 824 157 553 529 
14 Kypr 352 18 123 123 904 6 379 296 328 443 129 
15 Lotyšsko 857 24 927 734 449 21 362 439 621 355 329 
16 Litva 1 309 38 668 1 713 481 50 616 412 1 495 214 224 
17 Lucembursko 257 53 005 66 049 13 622 285 2 809 530 025 
18 Maďarsko 4 285 113 731 18 361 225 487 337 335 12 934 740 361 
19 Malta 184 9 927 33 856 1 826 568 98 545 329 
20 Nizozemsko 7 693 702 641 59 182 249 5 405 417 213 493 704 374 881 
21 Rakousko 3 998 353 297 15 984 004 1 412 481 406 124 818 770 209 
22 Polsko 15 821 425 980 250 304 041 6 739 429 580 181 458 960 400 
23 Portugalsko 4 337 185 180 18 809 569 803 125 660 34 291 632 400 
24 Rumunsko 8 078 169 772 65 254 084 1 371 418 216 28 822 531 984 
25 Slovinsko 894 40 418 799 236 36 133 692 1 633 614 724 
26 Slovensko 2 460 81 154 6 051 600 199 638 840 6 585 971 716 
27 Finsko 2 314 215 773 5 354 596 499 298 722 46 557 987 529 
28 Velká Británie 29 389 2 395 801 863 713 321 70 410 195 589 5 739 862 431 601 

∑   214 808 14 908 011 4 421 967 178 332 483 185 858 
26 218 864 946 

179 
Kde: xi – počet obyvatel 

yi – hrubý domácí produkt 

 

Z tabulky č. 2 byly vypočítány průměrné hodnoty hrubého domácího produktu a počtu 

obyvatel, které jsou důležitými údaji pro další výpočty: 
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�̅�𝑥 =
214 808

28
≅ 7 671,71 𝑜𝑜𝑏𝑏𝑦𝑦𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 

𝑦𝑦� =
14 908 011

28
≅ 532 428,96 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑛𝑛ů 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 

Za pomocí vzorců uvedených v teoretické části této diplomové práce, byly vypočítány 

koeficienty b1 a b2: 

𝑏𝑏2 =
∑ 332 483 185 858 − (28 ∗ 7 671,71 ∗ 532 428,96)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ 4 421 967 178𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − 28 ∗  7 671,712

= 78,63 

𝑏𝑏1 =  532 428,96 − (78,63 ∗ 7671,71) =  − 70 775,44 

Regresní přímka má tedy tvar �̂�𝜂(𝑥𝑥) = (−70 775,44) + 78,63𝑥𝑥 a vyjadřuje závislost 

hrubého domácího produktu na počtu pracujícího obyvatelstva. Regresní analýza potvrdila 

vyšší ekonomickou úroveň a ekonomickou sílu Švédska, které dosahuje 2,5 krát vyššího 

hrubého domácího produktu než Česká republika, a to i přes nižší počet aktivního 

obyvatelstva. Regresní přímka je znázorněna v grafu č. 1. Červenou značkou je zvýrazněna 

Česká republika, žlutou značkou pak Švédsko.  
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Graf č.1: Regresní přímka závislosti hrubého domácího produktu na počtu aktivního obyvatelstva 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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O životní úrovni obyvatel vypovídá lépe hrubý domácí produkt přepočtený na 

obyvatele. Ten je jednoznačně vyšší ve Švédsku, kde na jednoho obyvatele připadá hrubý 

domácí produkt v průměrné výši 0,04956 milionu EUR. Meziročně tento podíl neustále 

narůstá. Česká republika těchto hodnot nedosahuje a to i přes to, že po celé sledované období 

docházelo k mírnému zvyšování hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele. Za 

Švédskem zaostává Česká republika o více než 0,03 milionu EUR.  

Dalším ukazatelem, pomocí kterého budou Česká republika a Švédsko porovnány, je 

úroveň exportu zboží ze země. V absolutních hodnotách dosahuje Švédsko lepších výsledků, 

které jsou v průměru o 66 000 milionů EUR vyšší, než v případě České republiky. Hodnoty 

českého exportu se pohybovaly v rozmezí od 129 316 milionů EUR v roce 2014, do 140 441 

milionů EUR v roce 2016. Naopak švédský export nabýval hodnot 194 854 milionů EUR 

v roce 2014, poté přišel výrazný nárůst o cca 10 000 milionů EUR, na 204 531 milionů EUR. 

O rok později se však již růst zpomalil a hodnota exportu k 31. 12. 2016 činila 205 953 

milionů EUR.  

Pokud však porovnáme výši exportu s výší hrubého domácího produktu, dostaneme 

zajímavější data. Ty vypovídají o tom, že je Česká republika významným exportérem, 

protože podíl vývozu zboží na hrubém domácím produktu ve sledovaném období neklesl pod 

79,5 %. I v dnešní době tedy platí, že české výrobky jsou ve světě žádané, protože jsou už od 

dob našich předků považovány za kvalitní, a zákazníci při jejich koupi spoléhají na dobře 

odvedenou práci.  

V českém exportu dominuje především automobilový průmysl, strojírenství  

a elektronika, ale také plastové výrobky. Nejvýznamnějším exportním partnerem je již 

několik let Německo. K dalším zemím, do kterých Česká republika dováží své produkty, 

patří Slovensko, Velká Británie a Francie (30).  

Oproti tomu vývoz švédského zboží se pohybuje kolem 45 % švédského hrubého 

domácího produktu. Je tedy téměř o polovinu nižší než v případě České republiky.  

Za hlavní partnery, do nichž Švédsko dováží své zboží, je obecně považováno Norsko, 

Německo a Velká Británie. Obecně lze říci, že Švédsko vyváží cca 60 % svého exportního 

zboží do ostatních členských zemí Evropské unie. Dalších, zhruba 15 % exportního zboží 

vyváží Švédsko do ostatních evropských zemí, 12 % do Asie, 10 % do Ameriky. Mezi 
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vyvážené zboží patří především stroje a dopravní prostředky, chemické produkty, 

průmyslové zboží, paliva, maziva, elektřina, ale také potraviny a zvířata (31).  

Import zboží do České republiky je také na velmi vysoké úrovni, avšak tuto skutečnost 

nelze hodnotit příliš kladně, protože svědčí o tom, že Česká republika není schopna pokrýt 

domácí poptávku po zboží z vlastních zdrojů. V absolutních číslech opět Švédsko dosahuje 

vyšších hodnot, a to v rozmezí od 176 181 milionů EUR v roce 2014 až po 183 443 milionů 

EUR v roce 2016. Vývoj tohoto ukazatele byl po celé sledované období rostoucí. Stejně tomu 

bylo i v případě České republiky, kdy došlo nejdříve k výraznému nárůstu tohoto ukazatele 

v 2015, kdy jeho meziroční přírůstek činil více než 7 000 milionů EUR. V dalším roce došlo 

už jen k mírnému zvýšení úrovně dovozu na 127 228 milionů EUR.  

Pokud opět porovnáme množství importovaného zboží s velikostí hrubého domácího 

produktu, zjistíme, že v případě České republiky tvoři import cca 75 % hrubého domácího 

produktu. V případě Švédska tvořil import cca 40 % hrubého domácího produktu, což je 

jednoznačně lepší výsledek.  

Do České republiky je zboží nejčastěji dováženo z ostatních států Evropské unie, 

z Číny, Korei a Turecka. Předmětem obchodu jsou především stroje a dopravní prostředky, 

průmyslové zboží, hotové zboží různé povahy (textil, nábytek aj.), chemikálie, paliva  

a potraviny (30).  

V případě Švédska je za hlavního dovozce do země považováno Německo, 

následované Norskem, Nizozemskem, Dánskem a Velkou Británií. Nejen tyto země pak do 

Švédska dováží zařízení a dopravní prostředky, paliva, výrobky z různých materiálů (plasty, 

kovy aj.), chemické produkty, průmyslové zboží a potraviny (31). 

Švédská ekonomika je všeobecně považována za soběstačnou. Domácí agregátní 

poptávka drží tempo švédské ekonomiky. 

Velmi dobře srovnatelným ukazatelem, který popisuje aktuální situaci v obou zemích, 

je dlouhodobá míra nezaměstnanosti. Jak Česká republika, tak Švédsko se řadí k zemím 

s nejnižšími mírami nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Vývojový trend míry 

nezaměstnanosti byl v případě České republiky klesající. Mezi lety 2014 a 2015 se míra 

nezaměstnanosti snížila pouze o 0,3 procentního bodu, z 2,7 % na 2,4 %, avšak o rok později 

bylo snížení výraznější, celkem o 0,7 procentního bodu.  
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Švédsko v této kategorii dosahuje ještě lepších výsledků než Česká republika, i když 

byl vývojový trend tohoto ukazatele kolísavý. Nejdříve míra nezaměstnanosti meziročně 

velmi mírně vzrostla o 0,1 procentního bodu, z 1,4 % na 1,5 %, ale poté, v roce 2016, opět 

klesla na 1,3 %. Nízká míra nezaměstnanosti je ukazatel typický právě pro Švédsko.  
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4. Plnění maastrichtských kritérií 

Následující kapitola bude věnována komparaci ekonomik České republiky a Švédska 

z pohledu plnění tzv. maastrichtských kritérií, jejichž splnění je nutným předpokladem pro 

vstup žadatelského státu do měnové unie. 

Postupně budou jednotlivá kritéria analyzována tak, aby byly vhodným podkladem 

k následné analýze sladěnosti národních ekonomik s eurozónou.  

4.1. Rozpočtové kritérium 

Jak bylo uvedeno v teoretické části této diplomové práce, pro splnění rozpočtového 

kritéria je nutné, aby poměr schodku rozpočtu a hrubého domácího produktu žadatelské země 

nepřesáhl 3 %.  

Pro znázornění situace v členských státech Evropské unie, jsou v grafu č. 1 shrnuty 

schodky rozpočtů všech zemí. 
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Graf č. 2: Schodky veřejných rozpočtů členských zemí EU v letech 2014 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 
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Jak vyplývá z grafu č. 2, deficity rozpočtů jsou v Evropské unii, až na výjimky, na 

relativně nízké úrovni. Celkem 12 států ve sledovaném období dosáhlo alespoň jednou 

kladného salda státního rozpočtu, tedy přebytku. K těmto státům patří Česká republika, 

Dánsko, Německo, Estonsko, Řecko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, 

Nizozemsko a Švédsko. Mezi lety 2014 – 2016 byly pouze dva státy, které po celou tuto dobu 

vykazovaly kladné saldo rozpočtu. Je to Německo a Lucembursko.  

V případě Německa lze říci, že každoročně dosahuje vyššího přebytku. V roce 2014 

byl přebytek státního rozpočtu na úrovni 9 535 milionů EUR, poté došlo k meziročnímu 

nárůstu o téměř 10 000 milionů EUR, a v roce 2016 k dalšímu navýšení přebytku na 

konečných 25 674 milionů EUR. Této situaci mimo jiné nahrávají vysoké výběry daní a také 

nízká úroveň nezaměstnanosti.  

Naopak nejhorších výsledků v této oblasti dosahovala jednoznačně Velká Británie, 

jejíž státní deficit přesahoval v prvních dvou letech -100 000 milionů EUR. I když se 

meziročně dařilo Velké Británii schodek snižovat, jeho nejnižší hodnota dosahovala -69 833 

milionů EUR. K dalším zemím s vysokým rozpočtovým deficitem patří Francie, Španělsko 

a Itálie. Ve všech zmíněných státech se však daří deficity meziročně snižovat.  

Tabulka č. 3: Výpočet a plnění rozpočtového kritéria 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Ukazatel Jednotka 2014 2015 2016 
Saldo státního rozpočtu – ČR milion EUR -3 016,5 -1 061,7 1 294,5 
Hrubý domácí produkt – ČR milion EUR 156 660,0 168 473,3 176 564,3 
Saldo státního rozpočtu – Švédsko milion EUR -6 752,4 709,1 5 331,0 
Hrubý domácí produkt – Švédsko milion EUR 432 691,1 449 014,8 465 186,2 
Požadovaná hodnota kritéria % -3,0 -3,0 -3,0 
Česká republika % -1,9 -0,6 0,7 
Švédsko % -1,6 0,2 1,1 

 

Tabulka č. 3 dokládá výpočet, v pořadí druhého, maastrichtského kritéria. Základními 

hodnotami pro výpočet rozpočtového kritéria jsou, jak již bylo řečeno, saldo státního 

rozpočtu a hrubý domácí produkt. Hodnota kritéria je pevně stanovena, ve výši max. -3 %.  

Z tabulky č. 3 je patrné, že obě země, které jsou předmětem komparace, toto kritérium 

během sledovaného období splňovaly. Česká republika dokonce v roce 2016 dosáhla 



48 
 

nejlepšího výsledku za dobu své samostatné existence, a to díky přebytku rozpočtu ve výši 

1 294,5 milionů EUR, jehož v tomto roce dosáhla. V tom roce byl vytvořen přebytek 

rozpočtu ve výši 0,7 % hrubého domácího produktu. Tomu předcházelo postupné zlepšováno 

ukazatele již v letech 2014 a 2015, kdy ukazatel nejdříve klesl z -1,9 % v roce 2014 na  

-0,6 % v roce 2015. To znamenalo meziroční zlepšení o 1,3 procentního bodu.  

Vliv na to měla především rychle rostoucí ekonomika, ale také zavedení některých 

opatření finanční správy. Rok 2016 byl pro Českou republiku v této oblasti rokem velkých 

změn. K těm patřilo především zavedení kontrolního hlášení, které souvisí s daňovým 

přiznáním k dani z přidané hodnoty, ale také postupné zavádění povinné elektronické 

evidence tržeb. 

I v případě Švédska docházelo během sledovaného období k bezproblémovému plnění 

rozpočtového kritéria. V roce 2014 sice Švédsko dosáhlo záporné hodnoty ve výši -1,6 %, 

avšak i tak, mělo značnou rezervu pro splnění kritéria. V následujícím roce 2015 došlo 

k razantnímu zlepšení o 1,8 procentního bodu na 0,2 %. I rok 2016 byl ve znamení rostoucí 

hodnoty tohoto kritéria, které k 31. 12. 2016 dosahovalo hodnoty 1,1 %. Hlavním důvodem 

zlepšení situace byla taktéž rostoucí ekonomika. 

4.2. Kritérium zadluženosti 

Jak již bylo řečeno dříve, pro splnění kritéria zadluženosti je nutné, aby velikost 

veřejného dluhu nepřekročila hranici 60 % hrubého domácího produktu. Toto kritérium je 

tedy, stejně jako v případě rozpočtového kritéria, stanoveno pevně a není dopočítáváno.  

Pro vykreslení aktuální situace v Evropské unii jsou na grafu č. 3 znázorněny výše 

státních dluhů jednotlivých členských zemí. Z důvodu nedostupnosti informací o výši dluhů 

roku 2014 bude tato analýza provedena pouze pro roky 2015 a 2016.  
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Z grafu č. 3 vyplývá, že největší problém s vládním dluhem mají Velká Británie, Itálie, 

Francie, Španělsko a Německo. Vládní dluh zmíněných států (kromě Španělska), neklesl 

v obou sledovaných letech pod 2 000 000 milionů EUR. V případě Německa a Velké 

Británie měl tento ukazatel klesající trend. Především ve Velké Británii došlo meziročně 

k výraznému snížení dluhu, když klesl o více než 200 000 milionů EUR. Naopak ve Francii 

a Itálii dluh meziročně vzrostl a jeho hodnota na konci roku 2016 činila 2 147 417 milionů 

EUR v případě Francie a 2 217 909 milionů EUR v případě Itálie. 

Vliv na tuto neblahou situaci mají především sociální systémy v jednotlivých zemích, 

které jsou velmi bohaté na dávky a podpory, ale také problémy posledních let, spojené  

s migrační politikou, na jejichž řešení musí vlády jednotlivých zemí vynaložit nemalé 

finanční prostředky ze svých rozpočtů. 
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Graf č. 3: Veřejný dluh v členských zemích EU v letech 2015 a 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 
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Na druhé straně nejlepších výsledků v této oblasti dosahují státy, jako jsou Estonsko  

a Malta. Velikost vládního dluhu Estonska dokonce meziročně klesla, z původních  

2 035 milionů EUR v roce 2015 na 1 984 milionů EUR v roce 2016. Na Maltě se vládní dluh 

sice meziročně zvýšil, avšak jeho hodnota k 31. 12. 2016 činila pouhých 5 766 milionů EUR, 

což je o téměř 50 % méně než vládní dluh Lotyšska, které je třetím státem s nejnižší úrovní 

veřejného dluhu.  

Tabulka č. 4: Výpočet a plnění kritéria zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Ukazatel Jednotka 2015 2016 
Veřejný dluh - ČR milion EUR 67 951,6 64 945,7 
Hrubý domácí produkt - ČR milion EUR 168 473,3 176 564,3 
Veřejný dluh - Švédsko milion EUR 199 895,5 190 559,2 
Hrubý domácí produkt - Švédsko milion EUR 449 014,8 465 186,2 
Požadovaná hodnota kritéria % 60,0 60,0 
Česká republika % 40,3 36,8 
Švédsko % 44,5 41,0 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny hodnoty ukazatelů (veřejný dluh a hrubý domácí produkt) 

potřebných pro výpočet plnění kritéria zadluženosti jednotlivých zemí, ale také samotný 

výpočet.  

Je patrné, že obě země toto kritérium splňují bez větších obtíží a s relativně velkou 

rezervou. Poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu byl v roce 2015 v případě 

České republiky na úrovni 40,3 % a v roce 2016 se dokonce ještě snížil na 36,8 %. Švédsko 

v této oblasti nepatrně zaostávalo a dosáhlo hodnoty 44,5 % v roce 2015 a 41 % v roce 2016. 

Je tedy patrné, že nejhorší výsledek, jehož Česká republika ve dvou sledovaných letech 

dosáhla, tedy 40,3 % byl lepší, než nejlepší hodnota dosažená Švédskem z roku 2016. Za 

potenciálního vítěze v této oblasti lze tedy považovat Českou republiku.  

Co se týče struktury veřejného dluhu České republiky, nejvyšší položku tvoří 

střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím a zahraničním trhu. Další 

výraznou položkou jsou státní pokladniční poukázky, jejich úroveň se však s postupem času 

snižovala. Další, sice nejmenší, ale neopomenutelnou, položkou státního dluhu jsou přijaté 

zápůjčky a úvěry.  
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Poměrně vysoký veřejný dluh Švédska je do jisté míry zapříčiněn velkými vládními 

výdaji na řešení migračních otázek, které jsou v posledních letech velmi aktuální. Švédsko 

je známé svým štědrým sociálním systémem, který zajišťuje velkorysé sociální jistoty  

a kvalitním zdravotnickým systémem.  

4.3. Kritérium cenové stability 

Jak již bylo uvedeno dříve, toto kritérium vypovídá o průměrné míře inflace 

žadatelských států, která je sledována jeden rok před daným šetřením, a nesmí překročit  

o více než 1,5 procentního bodu průměrnou míru inflace, které dosahují maximálně tři státy 

s nejlepšími výsledky v této oblasti. Inflace se v tomto případě měří pomocí 

harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP).  

Nejdříve bude v grafu č. 4 analyzován stav inflace v celé Evropské unii, aby bylo 

patrné, jaká je v této oblasti situace. Dalším, a hlavním důvodem, však bylo získání 

základních podkladů pro následný výpočet kritéria cenové stability. 
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Graf č. 4: Harmonizovaný index spotřebitelských cen v zemích EU v letech 2014 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 
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Z analýzy této oblasti, byly z důvodu ekonomické situace v těchto státech a z důvodu 

rizika zkreslení výpočtu kritéria cenové stability, na základě konvergenčních zpráv Evropské 

komise a Evropské centrální banky, vyřazeny následující státy: 

• v roce 2014: Bulharsko, Řecko, Kypr, 

• v roce 2015: Řecko, Kypr, 

• v roce 2016: Kypr a Rumunsko (25). 

Míra inflace měla v jednotlivých členských státech Evropské unie odlišný vývoj.  

V roce 2014 byla nejvyšší míra inflace zjištěna ve Velké Británii, kde nabyla hodnoty 1,5 %. 

Dále byl její vývoj výrazně kolísavý. V roce 2015 došlo ke skokovému snížení o 1,5 %  

a hned v roce následujícím došlo ke zvýšení míry inflace na 0,7 %.  

V Belgii byla míra inflace v letech 2014 a 2015 na nízké úrovni (0,5, resp. 0,6 %), 

avšak v roce 2016 došlo ke skokovému meziročnímu zvýšení ukazatele o 1,2 procentního 

bodu, na 1,8 %. V roce 2016 měla Belgie nejvyšší míru inflace v celé Evropské unii.  

Ke státům s nejnižší inflací se řadí Maďarsko, jehož nejvyšší míra inflace  

ve sledovaném období nabyla hodnoty 0,4 %. Další takovou zemí je Nizozemsko, jehož míra 

inflace postupně klesala meziročně vždy o 0,1 %, z původních 0,3 % v roce 2014 na 0,1 % 

v roce 2015. 

Nejvyšší záporné inflace, tedy deflace, dosáhlo Bulharsko, a sice v roce 2013. Míra 

deflace byla stanovena na -1,3 %. Deflace dosahovalo ve všech třech letech také Španělsko 

a Slovensko.  

Pro výpočet kritéria cenové stability je nutné určit tři státy, které v oblasti míry inflace, 

resp. harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, dosáhly nejlepších výsledků. V tabulce 

č. 5 jsou tyto země uvedeny. Jak již bylo uvedeno dříve, určité státy byly ze souboru dat 

vyřazeny, aby nedošlo ke zkreslení.  

Tabulka č. 5: Země s nejlepšími výsledky v oblasti inflace 
(Zdroj: vlastní zpracování dle: 25) 

Členská země 2014 Členská země 2015 Členská země 2016 
Španělsko -0,2 Bulharsko -1,1 Bulharsko -1,3 
Portugalsko -0,2 Litva -0,7 Chorvatsko -0,6 
Slovensko -0,1 Slovinsko -0,8 Slovensko -0,5 
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Tabulka č. 6 dokumentuje výpočet kritéria cenové stability a dále umožňuje srovnání 

hodnot kritéria s hodnotami, kterých dosáhla Česká republika a Švédsko. Hodnota kritéria 

byla zjištěna přičtením 1,5 procentního bodu k průměru 3 zemí s nejlepšími výsledky v této 

oblasti (viz Tabulka č. 5) 

Tabulka č. 6: Výpočet a plnění kritéria cenové stability 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Ukazatel 2014 2015 2016 
Průměr 3 zemí s nejlepšími výsledky -0,2 -0,9 -0,8 
Hodnota kritéria 1,3 0,6 0,7 
Česká republika 0,4 0,3 0,6 
Švédsko 0,2 0,7 1,1 

 

Z tabulky č. 6 je patrné, že Česká republika toto kritérium splňovala ve všech třech letech. 

Především v roce 2014, kdy mělo kritérium hodnotu 1,3 %, měla Česká republika poměrně 

velkou rezervu, ve výši 0,9 %. O rok později se však hodnota kritéria výrazně snížila na  

0,6 %, ale i přes to Česká republika kritérium splnila, když dosáhla inflace ve výši 0,3 %. 

Jednalo se o druhou nejnižší hodnotu v historii samostatné České republiky. Jedním z důvodů 

nízké inflace byl výrazný pokles ceny ropy na světových trzích. 

Nízká míra inflace však byla způsobena především intervencemi České národní banky, 

které byly zahájeny v listopadu 2013. Devizové intervence se tak staly nástrojem cílování 

inflace (26). 

V roce 2016 došlo ke zvýšení míry inflace o 0,3 %. Důvodem bylo především navýšení 

cen potravin a nápojů, ale také navýšení cen v oblasti stravování a ubytování. To bylo 

způsobeno zavedením elektronické evidence tržeb, jejíž první vlna byla spuštěna v prosinci 

roku 2016.  

Vzhledem k tomu, že se Česká republika výrazně přiblížila k hranici kritéria cenové 

stability, lze očekávat, že splnění kritéria za období roku 2017 bude velmi těsné nebo 

kritérium nebude splněno vůbec.  

V případě Švédska bylo kritérium cenové stability splněno pouze v roce 2014, kdy 

mělo Švédsko inflaci na úrovni 0,2 %, tedy ještě nižší než Česká republika. Během roku 2015 

však došlo k navýšení o 0,5 % na 0,7 % a Švédsko se poprvé dostalo nad hranici kritéria 
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cenové stability, které tak nesplnilo. V následujícím roce míra inflace ještě vzrostla o dalších 

0,4 %, a rozdíl oproti kritériu se tak ještě prohloubil. 

4.4. Úrokové kritérium 

Jak již bylo řečeno dříve, toto kritérium stanovuje zemím ucházejícím se o účast 

v měnové unii povinnost udržovat v průběhu jednoho roku před prováděným šetřením 

dlouhodobé úrokové sazby na hranici, která nepřekračuje o více než 2 procentní body 

úrokovou sazbu těch států, které dosahují nejlepších výsledků v oblasti inflace. 

Graf č. 5 znázorňuje situaci v oblasti úrokových sazeb v jednotlivých členských státech 

Evropské unie. V grafu není zahrnuto Estonsko, protože údaje o výši dlouhodobých 

úrokových sazeb v tomto případě nejsou dostupné.  
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Graf č. 5: Úrokové sazby v členských zemích EU v letech 2014 – 2016 
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Z grafu č. 5 je patrné, že jednoznačně nejvyšších dlouhodobých úrokových sazeb 

dosahovalo Řecko, následované Kyprem a Maďarskem. Vysoké úrokové sazby v prvních 

dvou jmenovaných státech jsou způsobeny především špatnou ekonomickou situací obou 

zemí. Z toho důvodu nejsou země považovány za příliš důvěryhodné a ekonomicky 

bezpečné. Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb v Řecku byl kolísavý, když nejdříve vzrostl 

meziročně v roce 2015 o téměř 3 procentní body na 9,67 % a následně v roce 2016 klesl na 

8,36 %. Naopak na Kypru se situace v této oblasti postupně zlepšuje a dlouhodobé úrokové 

sazby zde pravidelně meziročně poklesnou o cca 1,5 procentního bodu.  

V opačné situaci se nachází státy jako je Belgie, Dánsko, Německo, Lucembursko, 

Nizozemsko, Rakousko, Česká republika, Finsko a Švédsko, kde se sazby na začátku 

sledovaného období pohybovaly v rozmezí od 1 do 2 %, ale v roce 2015 klesly na průměrnou 

úroveň 0,63 %. Nejnižší dlouhodobou úrokovou sazbu má Německo. Vývojový trend 

německé sazby byl mezi lety 2014 až 2016 klesající. V roce 2014 dosáhla sazba hodnoty  

1,16 %, poté klesla na 0,50 % a v roce 2016 se dostala na 0,09 %. To je dáno mimo jiné také 

velmi vysokým ratingovým hodnocením, kterého Německo dosahuje. Pravidelně se 

v hodnocení ratingových agentur umísťuje mezi ekonomicky nejbezpečnějšími zeměmi, tedy 

ve skupině Aaa v případě hodnocení agentury Moody’s, a AAA v případě hodnocení agentur 

Standard & Poor‘s a Fitch (32).  

Pro stanovení hodnoty úrokového kritéria je nutné opět vycházet z tabulky č. 5, která 

obsahuje země, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Tyto země jsou 

uvedeny v tabulce č. 7 společně s odpovídajícími hodnotami dlouhodobých úrokových 

sazeb. 

Tabulka č. 7: Dlouhodobé úrokové sazby v zemích EU s nejnižší inflací v letech 2014 – 2016 
(Zdroj: Upraveno dle: 25) 

Členská země 2014 Členská země 2015 Členská země 2016 
Španělsko 2,72 Bulharsko 2,49 Bulharsko 2,27 
Portugalsko 3,75 Litva 1,38 Chorvatsko 3,49 
Slovensko 2,07 Slovinsko 1,71 Slovensko 0,54 

 

Ze zdrojových dat z tabulky č. 7 byla vypočtena průměrná dlouhodobá úroková sazba, 

poté k ní byly připočteny 2 procentní body a byla tak vypočítána hodnota úrokového kritéria. 
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Tabulka č. 8: Výpočet a plnění úrokového kritéria 
(Zdroj: Upraveno dle: 25) 

Ukazatel 2014 2015 2016 
Průměr 3 zemí s nejlepšími výsledky 2,85 1,86 2,10 
Hodnota kritéria 4,85 3,86 4,10 
Česká republika 1,58 0,58 0,43 
Švédsko 1,72 0,72 0,54 

 

Trend dlouhodobé úrokové míry byl v České republice klesající. V roce 2014 dosáhla 

hodnoty 1,58 % a o rok později klesla o celý 1 procentní bod na 0,58 %. Meziroční pokles 

v roce 2016 již nebyl tak výrazný, ale sazba poklesla o dalších 0,15 procentního bodu na  

0,43 %. Nízká úroková sazba je dána především celkovou finanční a makroekonomickou 

stabilitou České republiky, která tak dostává dobré hodnocení od ratingových agentur 

Moody’s, Standard & Poor‘s a Fitch. V žebříčku hodnocení se Česká republika řadí aktuálně 

do investičního stupně A1 (v případě agentury Moody‘s), společně například s Čínou, 

Japonskem a Saudskou Arábií. V žebříčku agentur Standard & Poor‘s je Česká republika 

uváděna v investičním stupni AA- a v žebříčku agentury Fitch v investičním stupni A+, 

společně například se Slovenskem. Dále k nízké úrovni dlouhodobých sazeb přispívá také 

nízká inflace a celkově nízké úrokové sazby v Evropské unii (32).  

Ve sledovaném období neměla Česká republika s plněním tohoto kritéria nejmenší 

potíže, a plnila ho s výraznou rezervou více než 3 procentních bodů.  

V porovnání se Švédskem dosahovala Česká republika nepatrně lepších výsledků. Za 

předpokladu, že český finanční trh bude i nadále považován za důvěryhodný a dlouhodobě 

udržitelný, neměla by mít Česká republika výhledově problém se splněním tohoto kritéria,  

a to minimálně v následujících 3 – 5 letech. 

Jak již bylo naznačeno výše, ani Švédsko nemělo ve sledovaném období problém 

s plněním úrokového kritéria. V roce 2014 byla švédská dlouhodobá úroková míra na úrovni 

1,72 %, a meziročně klesla v roce 2015, stejně jako v případě České republiky, o celý  

1 procentní bod. Pokles v roce 2016 již nebyl tak výrazný a dlouhodobá úroková sazba byla 

k 31. 12. 2016 na úrovni 0,54 %. Také ve Švédsku je tento příznivý stav způsoben dobrým 

ratingovým hodnocením země, které se odvíjí od celkové velmi dobré ekonomické situace 
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země. Země se pravidelně umísťuje v ratingovém hodnocení agentur v nejvyšším 

investičním stupni, a je tedy považována za ekonomicky vysoce bezpečnou zemi (32). 

4.5. Kritérium směnných kurzů 

V teoretické části této diplomové práce bylo uvedeno, že kritérium směnových kurzů 

stanovuje žadatelské zemi povinnost minimálně dvouletého členství v mechanismu 

směnných kurzů ERM II. V rámci tohoto mechanismu se musí kurz pohybovat v rámci 

určitého fluktuačního rozpětí, ve výši ± 15 %.  

Česká republika ani Švédsko aktuálně nejsou členy mechanismu směnných kurzů  

a proto toto kritérium nelze hodnotit. Z toho důvodu bude provedena pouze analýza kurzů 

české koruny a švédské koruny vůči euru a budou hodnoceny případné výkyvy těchto kurzů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 6 je patrné, že česká koruna ve sledovaném období vůči euru posilovala,  

a švédská koruna naopak oslabovala. Vzhledem k intervencím České národní banky, které 

byly zahájeny v listopadu 2013, se kurz české koruny pohyboval kolem 27 Kč / euro,  
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Graf č. 6: Vývoj kurzů CZK/EUR a SEK/EUR v letech 2014 – 2017 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 
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a přestože docházelo k postupnému posilování koruny, nelze tuto apreciaci považovat za 

výraznou. K výrazné změně však došlo mezi lety 2016 a 2017, a to vlivem ukončení řízené 

intervence České národní banky v dubnu 2017. Z tohoto důvodu začala česká koruna výrazně 

posilovat a tento trend přetrvává až do současnosti.  

Naopak pokles švédské koruny neodpovídá současné velmi dobré situaci, v níž se 

nachází švédská ekonomika. Jedním z důvodů této situace jsou vysoké ceny na trhu 

nemovitostí a také velký objem hypoték, které švédské banky v současnosti poskytují. Podle 

ratingové agentury S&P lze při naplnění nejhoršího scénáře očekávat strmý pokles švédského 

trhu s nemovitostmi až o 10 %. Podle guvernéra švédské centrální banky Riksbank by určitý 

pokles trhu nebyl na škodu, aby se tak zastavilo soukromé zadlužování, avšak žádný 

drastický propad cen neočekává (27).  

Obecně lze však v případě obou zemí říci, že kurzy jejich národních měn nekolísají 

nijak výrazně. Pokud bychom za výchozí hodnoty brali kurzy měn v roce 2014, nedošlo za 

sledované období k výkyvu dosahujícímu ± 15 %, což je oscilační pásmo stanovené kritériem 

směnných kurzů. I toto kritérium by tedy obě země měly teoreticky bez větších problémů 

splnit. 
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5. Sladěnost národních ekonomik s eurozónou 

V následující kapitole budou výsledky makroekonomických ukazatelů obou 

analyzovaných států porovnány s průměrnými makroekonomickými ukazateli v eurozóně. 

Prvním ze srovnávaných ukazatelů bude hrubý domácí produkt přepočtený na obyvatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 7 je patrné, že se průměrný hrubý domácí produkt přepočtený na jednoho 

obyvatele eurozóny pohyboval v letech 2014 – 2016 v rozmezí od 0,03010 do 0,03197 

milionu EUR. Česká republika bohužel tyto výsledky nevykazovala. I když se ve sledovaném 

období hrubý domácí produkt na obyvatele také zvyšoval, jeho úroveň na průměr eurozóny 

nedosáhla. Hrubý domácí produkt vzrostl z původních 0,01491 milionu EUR v roce 2014 na 

0,01680 v roce 2016. To znamená, že byl tento ukazatel o polovinu nižší, než průměr  

v eurozóně. Z toho vyplývá, že životní úroveň obyvatel České republiky je nižší než 

průměrná životní úroveň obyvatel v eurozóně (25). 

Naopak Švédsko se ve sledovaném období ocitalo v opačné situaci. Jeho hrubý domácí 

produkt přepočtený na obyvatele výrazně překračoval průměr dosahovaný zeměmi eurozóny. 

Jeho hodnoty dosahovaly úrovně od 0,04776 v roce 2014 do 0,05135 milionu EUR v roce 
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Graf č. 7: Hrubý domácí produkt v ČR, Švédsku a zemích Eurozóny v letech 2014 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: Eurostat, 2018) 



60 
 

2016. Obyvatelé Švédska tedy mají vyšší životní úroveň, než je životní úroveň obyvatel 

v zemích eurozóny (25). 

Kladně lze hodnotit fakt, že trend tohoto ukazatele byl u jednotlivých států, i souhrnně 

u států eurozóny, rostoucí.  

Dalším makroekonomickým ukazatelem bude export zboží z České republiky, resp.  

ze Švédska a ze zemí eurozóny. Tento ukazatel popisuje graf č. 8 níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 8 je patrné, že průměrný export v zemích eurozóny tvořil necelých 50 % 

průměrného hrubého domácího produktu. Vývojový trend tohoto ukazatele byl v případě 

států eurozóny kolísavý. Nejdříve došlo mezi lety 2014 a 2015 k meziročnímu navýšení 

ukazatele o 1,4 %. Dále došlo k poklesu ukazatele z původní hodnoty 46,1 % v roce 2015 na 

45,8 % v roce 2016.  

Naopak, v případě České republiky, byl trend exportu zboží klesající, nicméně i přesto 

nadprůměrný. Export České republiky byl téměř dvojnásobný, oproti průměru zemí 

eurozóny. Sledované období ohraničují hodnoty 82,5 % z roku 2014 a 79,5 % z roku 2016. 
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Graf č.8: Export zboží v letech v ČR, Švédsku a zemích Eurozóny 2014 – 2016 
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Je tedy evidentní, že zboží produkované v České republice má ve světě i v dnešní době dobrý 

zvuk, a je považováno za záruku kvality a dobře odvedené práce.  

Největší podíl na českém exportu má automobilový průmysl, strojírenství  

a elektronika. K dalším exportním produktům patří plasty a plastové výrobky, výrobky ze 

železa a oceli, nábytek, svítidla apod. Za největšího exportního partnera je považováno 

Německo, následované Slovenskem, Polskem, Velkou Británií, Francií, Rakouskem, Itálií, 

Maďarsko, Nizozemskem a Španělskem (30).  

Export druhé srovnávané země, Švédska, má úroveň, která se velmi blíží úrovni 

průměru zemí eurozóny. Trend tohoto ukazatele byl kolísavý. V roce 2014 dosáhlo Švédsko 

pouze o 0,3 % lepšího výsledku než země Eurozóny. Export tvořil 45 % hrubého domácího 

produktu. O rok později v roce 2015 došlo k mírnému navýšení exportu na  

45,6 % hrubého domácího produktu. V roce 2016 naopak došlo k poklesu o 1,3 % na  

44,3 % (25). 

Za hlavní partnery, do nichž Švédsko dováží své zboží, je obecně považováno Norsko, 

Německo a Velká Británie. Nejen do těchto zemí jsou vyváženy především automobily  

a výrobky z papíru a dřeva (31). 

Dalším makroekonomickým ukazatelem, prostřednictvím kterého bude Česká 

republika a Švédsko srovnány se zeměmi eurozóny, je import zboží do jednotlivých zemí.  
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Graf č. 9 znázorňuje podíl importu zboží na hrubém domácím produktu. I z tohoto 

grafu je na první pohled patrné dominantní postavení České republiky proti státům eurozóny 

a Švédsku. Ovšem v tomto případě se už nejedná o pozitivní situaci. Vypovídá totiž o tom, 

že Česká republika není příliš samostatná a velké množství produktů musí dovážet  

ze zahraničí, protože domácí poptávku není schopna pokrýt vlastními zdroji. 

Mezi zboží, které je předmětem importu do České republiky, patří především stroje  

a dopravní prostředky, chemikálie, průmyslové zboží podle druhu materiálu a různé hotové 

výrobky. K hlavním importním partnerům patří Čína, Korea, Polsko, Dánsko, Slovensko, 

Německo, Velká Británie a Turecko (30).  

Pozitivní informací je skutečnost, že poměr importu České republiky k hrubému 

domácímu produktu má mírně klesající charakter. V roce 2014 byla úroveň importu zboží do 

České republiky na 76,2 % a postupně klesla až na 72,1 % v roce 2016 (25). 

Stejný vývojový trend, tedy klesající, měl také import Švédska. Mezi lety 2014 a 2015 

nedošlo k žádné změně, a oba dva roky byl švédský import na úrovni 40,7 % hrubého 
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Graf č. 9: Import zboží v ČR, Švédsku a zemích Eurozóny v letech 2014 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 
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domácího produktu. K poklesu došlo až v roce 2016, kdy se import snížil o 0,7 % na 39,4 %. 

V případě Švédska jsou předmětem importu hlavně stroje, ropa a ropné produkty a také 

chemikálie. Za hlavní obchodní partnery je považováno Německo, Dánsko a Norsko (31). 

Švédsko se, na rozdíl od České republiky, velmi přibližuje úrovni importu ve státech 

eurozóny. Průměrná úroveň dovozu zboží do členských států eurozóny měla ve sledovaných 

letech kolísavý vývoj. Nejdříve došlo, mezi lety 2014 a 2015, k meziročnímu nárůstu importu 

o 0,4 %, z 41,1 % na 41,5 %. O rok později, mezi lety 2015 a 2016 došlo k velmi mírnému 

poklesu dovozu zboží o 0,2 % na 41,3 % (25).  

Další ukazatel, jehož výsledky České republiky a Švédska budou porovnány s výsledky 

států eurozóny, bude míra dlouhodobé nezaměstnanosti. Výchozí základnou pro tento 

ukazatel je počet osob spadající do tzv. aktivní populace. Za aktivní populaci se považují 

všechny osoby ve věkovém rozmezí 15 – 74 let.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 10 je patrná velmi vysoká průměrná míra nezaměstnanosti v zemích 

eurozóny. Nutné je říci, že je tento ukazatel významně navyšován, především díky několika 
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Graf č. 10: Dlouhodobá míra nezaměstnanosti v ČR, Švédsku a zemích Eurozóny v letech 2014 – 2016 
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státům. Prvním z nich je Řecko, které má největší úroveň nezaměstnanosti z celé Evropské 

unie. Dlouhodobá míra nezaměstnanosti byla v Řecku na úrovni 19,5 % v roce 2014, 18,2 % 

v roce 2015 a 17 % v roce 2016. Dalším státem s výraznou nezaměstnaností je Španělsko, 

kde byla ve sledovaných letech průměrná nezaměstnanost na úrovni 11,3 %. Posledním 

státem s takto výraznou nezaměstnaností bylo Slovensko. Zde se v roce 2014 držela 

dlouhodobá míra nezaměstnanosti těsně pod 10 %, a poté se ji postupně dařilo snižovat, 

nejdříve v roce 2015 na 7,6 % a v roce 2016 o další téměř 2 % na 5,8 %. 

Naopak nejnižší úroveň nezaměstnanosti měly státy jako Lucembursko, Rakousko  

a Finsko. Tyto státy přispěly ke zlepšení celkového průměru států eurozóny. Ve všech třech 

zmiňovaných státech byl však trend míry nezaměstnanosti opačný, tedy rostoucí. 

V Lucembursku docházelo k postupnému zvyšování míry nezaměstnanosti, vždy meziročně 

o 0,3 %. V Rakousku byl scénář velmi podobný, meziroční zvýšení míry nezaměstnanosti 

činilo 0,2 %. Odlišná situace byla ve Finsku, kde došlo mezi lety 2014 a 2015 k navýšení 

míry nezaměstnanosti o 0,4 %, z 1,9 % aktivní populace na 2,3 %. V následujícím roce 2016 

však již úroveň nezaměstnanosti neměnila. 

Pozitivní tedy je, že ukazatel reprezentující eurozónu jako celek, má klesající vývojový 

trend. Ve sledovaném období se míra nezaměstnanosti snížila vždy o 0,5 %, z původní 

úrovně 6 %, v roce 2014, aktivní populace snížila na 5 % v roce 2016. 

Kladně lze hodnotit fakt, že oba státy, které jsou předmětem komparace, dosahují v této 

oblasti výrazně lepších výsledků. Stejně jako v případě států eurozóny má i dlouhodobá míra 

nezaměstnanosti v České republice klesající tendenci. Z původních 2,7 % aktivní populace, 

se podařilo tento ukazatel snížit nejdříve o 0,3 % na 2,4 % v roce 2015, další meziroční pokles 

dosáhl 0,7 %, takže byla dlouhodobá míra nezaměstnanosti na úrovni 1,7 %, což je čtvrtá 

nejnižší míra nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Lepších výsledků než Česká republika 

v roce 2016, dosáhlo pouze Dánsko, Velká Británie a Švédsko (25).  

V případě Švédska byl trend ukazatele kolísavý. Nejdříve došlo mezi lety 2014 a 2015 

k meziročnímu mírnému navýšení o 0,1 % za 1,5 % aktivní populace. O rok později, v roce 

2016 se však míra nezaměstnanosti snížila na 1,3 % (25).  
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Předposledním ukazatelem, který bude předmětem hodnocení sladění ekonomik České 

republiky a Švédska s ekonomikou eurozóny, je vládní dluh. Tento ukazatel bude hodnocen 

pouze v letech 2015 a 2016, protože pro rok 2014 tyto údaje nejsou dostupné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11 dokumentuje situaci v oblasti vládních dluhů České republiky a Švédska  

a porovnává jejich úroveň s průměrným vládním dluhem zemí eurozóny. Průměrný dluh 

eurozóny byl ve sledovaném období na úrovni převyšující 500 000 milionů EUR,  

a meziročně rostl, a to o cca 7 000 EUR (25).  

K zemím s největším dluhem patří Velká Británie, Německo, Francie a Itálie. Tyto 

čtyři země se výší vládního dluhu dostali nad 2 000 000 miliony EUR (25). 

Sociální systémy, které fungují ve vyjmenovaných zemích, jsou poměrně bohaté na 

nejrůznější dávky a podpory, což do určité míry ovlivňuje úroveň vládního dluhu. Další 

oblastí, která ovlivňuje výši vládního dluhu, je migrační politika. V současnosti stále aktuální 

problém velkého přílivu migrantů především z afrických zemí, vyžaduje po zemích, které se 

s tímto problémem potýkají, vynaložení velkých finančních částek na jeho řešení.   
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Graf č. 11: Vládní dluh v ČR, Švédsku a zemích Eurozóny v letech 2015 a 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 
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Kladně lze hodnotit fakt, že jak Česká republika, tak Švédsko dosahují lepších 

výsledků v oblasti vládního dluhu, než je průměr eurozóny.  Švédský vládní dluh byl  

ve sledovaném období ve srovnání s průměrem eurozóny 2,5krát menší a meziročně došlo 

k jeho snížení. I jeho výše je do jisté míry ovlivněna množstvím žadatelů o azyl, především 

z oblasti Afriky. Dalším faktem, který ovlivňuje výši státního dluhu je stárnutí Švédské 

populace, kdy klesá počet aktivního obyvatelstva, které by přispívalo k tvorbě HDP, a naopak 

roste počet žadatelů o starobní důchod (31). 

Situace týkající se vládního dluhu je podrobně sledována i v České republice. Také zde 

došlo k meziročnímu snížení vládního dluhu, a to o více než 3 000 miliony EUR, z původních 

67 951,6 milionů EUR na 64 945,7 milionů EUR. Státní dluh České republiky je tvořen 

státními pokladničními poukázkami, spořícími státními dluhopisy, střednědobými  

a dlouhodobými státními dluhopisy vydanými v České republice i v zahraničí a přijatými 

půjčkami ze zahraničí. Největší položku dluhu tvoří střednědobé a dlouhodobé státní 

dluhopisy vydané v České republice (25).  

Vzhledem k průměrnému dluhu zemí eurozóny lze český vládní dluh považovat za 

nízký. Jedná se o jedenáctý nejnižší vládní dluh v Evropské unii (25).  

Posledním makroekonomickým ukazatelem bude saldo státního rozpočtu, které je 

v každé zemi pečlivě sledováno. Situaci ve sledovaném časovém úseku znázorňuje 

následující graf č. 12. 
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Graf č. 12 tedy porovnává saldo rozpočtu České republika a Švédska s průměrným 

saldem rozpočtu, jehož dosahovaly členské země eurozóny.  

Jak je patrné z uvedeného grafu, průměrné saldo státního rozpočtu, přesněji řečeno 

průměrný schodek státního rozpočtu zemí eurozóny byl výrazně vyšší než salda rozpočtů 

České republiky a Švédska. Tento ukazatel měl v případě států eurozóny klesající trend. 

V roce 2014 dosáhl průměrný schodek rozpočtu úrovně 13 686,2 milionů EUR. Poté, v roce 

2015, klesl o více než 2 000 milionů EUR, na 11 515,5 milionů EUR. Na konci sledovaného 

období došlo k dalšímu snížení o téměř 3 000 miliony EUR, takže úroveň průměrného 

schodku rozpočtu klesla na 8 755,3 milionů EUR (25).  

K této nelichotivé úrovni průměrného schodku rozpočtu přispěly především čtyři státy, 

a to Velká Británie, Španělsko, Francie a Itálie. Schodky rozpočtů se sice ve všech případech 

snižovaly, avšak negativně a výrazně ovlivnily vypočítané průměry.  

V případě Velké Británie lze hovořit o největším schodku rozpočtu, ale zároveň také  

o jeho nejvýraznějším snížení za tak krátké období. Britské vládě se podařilo státní schodek 

snížit z původních -124 310,3 milionů EUR v roce 2014 na -69 833,3 milionů EUR (25). 
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Graf č. 12: Saldo státního rozpočtu v ČR, Švédsku a zemích Eurozóny v letech 2014 – 2016 
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Ve Španělsku se schodek rozpočtu pohyboval v rozmezí od -61 942 milionů EUR 

v roce 2014 do -50 401 milionů EUR. V případě Francie se jednalo o větší schodek než 

v případě Španělska. Na začátku sledovaného období byl schodek rozpočtu Francie na úrovni 

-84 333,2 milionů EUR, ale francouzské vládě se ho podařilo vždy meziročně snížit. Nejdříve 

v roce 2015 o více než 5 500 milionů EUR na -78 831,7 milionů EUR, a poté o rok později, 

v roce 2016 o další téměř 3 000 milionů EUR na -75 957,2 milionů EUR (25).  

Třetímu z uvedených států, Itálii, se podařilo skokově snížit rozpočet především 

v letech 2014 a 2015. Meziroční rozdíl činil téměř 7 000 milionů EUR. Snížení schodku 

v následujícím roce již nebylo tak výrazné, pouze necelých 800 milionů EUR. Schodek 

rozpočtu Itálie na konci sledovaného období tedy byl na úrovni -41 937 milionů EUR (25). 

Všechny země mají velmi rozvinutý sociální systém, který bezesporu svou mírou 

přispívá k výrazným deficitům rozpočtu. Další výraznou položkou vládních výdajů jsou 

bezesporu náklady na řešení otázek týkající se migrace. Všechny zmíněné země jsou totiž 

častým cílem migrantů, nejen z oblasti Afriky (25). 

Naopak státy s nejlepšími výsledky v této oblasti, tedy s přebytky státních rozpočtů, 

byly Německo, Švédsko, Lucembursko, Lotyšsko, Litva a v posledním sledovaném roce také 

Česká republika. Jedinými dvěma státy celé Evropské unie, které po celé sledované období 

dosahovaly přebytků, byly Německo a Lucembursko.  

V případě Německa lze říci, že každoročně dosahuje vyššího přebytku. V roce 2014 

byl přebytek státního rozpočtu na úrovni 9 535 milionů EUR, poté došlo k meziročnímu 

nárůstu o téměř 10 000 milionů EUR, a v roce 2016 k dalšímu navýšení přebytku na 

konečných 25 674 milionů EUR. Této situaci mimo jiné nahrávají vysoké výběry daní a také 

nízká úroveň nezaměstnanosti. 

Lucembursko dosahuje v této oblasti dlouhodobě poměrně stabilních výsledků. 

Přebytek státního rozpočtu se ve sledovaném období pohyboval v rozmezí od 671,9 milionů 

EUR v roce 2014, do 864,8 milionů EUR v roce 2016. 
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6. Souhrnné hodnocení připravenosti České republiky a 

Švédska na vstup do eurozóny 

V následující kapitole budou shrnuty závěry vzešlé z provedené analýzy plnění 

maastrichtských kritérií. Pro větší přehlednost budou státy hodnoceny samostatně, 

v jednotlivých podkapitolách. 

6.1. Česká republika 

Pevně stanovená hodnota rozpočtového kritéria není pro Českou republiku 

problémová, a dařilo se ji bez problému plnit, navíc s relativně velkou rezervou, která se 

pohybuje kolem 2 procentních bodů. Této rezervy dosahovala Česká republika především 

v letech 2015 a 2016. V oblasti salda domácího rozpočtu dosáhla Česká republika nejlepšího 

výsledku ve své samostatné historii, když ukončila hospodaření roku 2016 díky rostoucí 

ekonomice s přebytkem, což mělo podstatný vliv na kladné hodnocení plnění rozpočtového 

kritéria. Rizikem do budoucnosti může být stárnutí populace, které může zapříčinit nárůst 

vládních výdajů nejen na penze, ale také na zdravotní a sociální péči. Dalším rizikem je také 

skutečnost, že vláda České republiky i pro následující období plánuje deficitní rozpočet.  

Kritérium zadluženosti splňovala Česká republika ve všech sledovaných letech 

s poměrně značnou rezervou, pohybující se kolem 20 procentních bodů. Největší položku 

státního dluhu tvoří střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím  

a zahraničním trhu. I pro oblast veřejného dluhu platí riziko spojené se stárnutím populace  

a s tím spojeným nárůstem vládních výdajů.  

Kritérium cenové stability bylo v případě České republiky splněno ve všech třech 

sledovaných letech. I přesto, že Česká republika patří aktuálně k zemím s nízkou mírou 

inflace, došlo v závěru sledovaného období k výraznému přiblížení se hranici kritéria. Do 

budoucna je tedy velmi pravděpodobné, že Česká republika bude toto kritérium plnit 

s obtížemi nebo jej dokonce nesplní vůbec.  Tomu napovídá především zdražování v oblasti 

potravin, nápojů a pohostinství, vyvolané změnami legislativních předpisů.  

Úrokové kritérium plnila Česká republika ve všech 3 letech s poměrně výraznou 

rezervou více než 3 procentních bodů. Nízká úroveň dlouhodobé úrokové sazby je dána 
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především dobrou situací české ekonomiky, která v posledních letech roste, a Česká 

republika je tak považována za zemi makroekonomicky stabilní, s relativně důvěryhodným 

a dlouhodobě udržitelným finančním trhem. To jí přináší kladné hodnocení ratingových 

agentur, což také přispívá k nízkým dlouhodobým úrokovým sazbám.  

Kritérium směnných kurzů Česká republika nesplňuje, protože není členem 

mechanismu směnných kurzů ERM II. Lze však pozitivně hodnotit fakt, že se kurz české 

koruny vůči euru nevychyloval o ± 15 % stanovených právě mechanismem směnných kurzů. 

Proto lze předpokládat, že by potenciálně neměl být problém, udržet kurz koruny ve 

stanovených mantinelech. Navíc česká koruna reaguje na změny kurzů států mimo eurozóny 

podobným způsobem, jako euro, což svědčí o vysoké úrovni sladěnosti těchto dvou měn. 

Česká koruna vůči euru v poslední době výrazně posílila a to především díky ukončení 

řízených intervencí ze strany České národní banky.  

Celkově tedy Česká republika splňuje 4 z 5 maastrichtských kritérií. 

Co se týče sladěnosti ekonomiky České republiky se zeměmi eurozóny, zaostává Česká 

republika především v oblasti hrubého domácího produktu. Úroveň hrubého domácího 

produktu je téměř o 50 % nižší než průměrný hrubý domácí produkt států eurozóny. Naopak 

státy eurozóny Česká republika výrazně převyšuje v exportu, resp. v podílu exportu na 

hrubém domácím produktu. Tento podíl je totiž téměř 2x větší. O vysoké úrovni závislosti 

na importních zemích vypovídá množství dováženého zboží do České republiky. Podíl 

importu na hrubém domácím produktu je o cca 35 % vyšší, než je průměr států eurozóny. 

V oblasti nezaměstnanosti však Česká republika opět dosahuje lepších výsledků než země 

eurozóny a je všeobecně známo, že patří k zemím s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii 

vůbec. I v oblasti vládního dluhu dosahuje Česká republika výrazně lepšího výsledku, než je 

průměrný dluh států eurozóny. Vládní dluh České republiky je více než 8x nižší než 

průměrný dluh států eurozóny. Podobně je na tom Česká republika i v případě salda státního 

rozpočtu, kde opět státy eurozóny, v dobrém slova smyslu, převyšuje. Lze tedy konstatovat, 

že sladěnost české ekonomiky s ekonomikou zemí eurozóny není úplně ideální a je zde 

prostor pro zlepšení. 
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6.2. Švédsko 

Rozpočtové kritérium bylo ve sledovaných letech z pohledu Švédska plněno bez 

větších problémů. Rostoucí přebytek státního rozpočtu plnění tohoto kritéria rok od roku 

zlepšoval. Za to vděčí Švédsko především výbornému stavu své ekonomiky, která již několik 

let roste. 

Z pohledu kritéria zadluženosti lze říci, že i toto kritérium Švédsko po celé analyzované 

období plnilo, a to dokonce s výraznou rezervou, pohybující se kolem 15 – 20 %. Na velikost 

veřejného dluhu má mimo jiné vliv štědrý sociální systém a také vysoké náklady na řešení 

migračních otázek. Do budoucna je možné spatřovat jistá rizika v oblasti dlouhodobé péče 

spojené se stárnutím populace. 

Kritérium cenové stability Švédsko splňovalo pouze v roce 2014. V dalších letech už 

míra inflace přesahovala hodnotu kritéria. 

S plněním úrokového kritéria nemělo Švédsko ve sledovaném období problém. Nízké 

dlouhodobé úrokové sazby jsou způsobeny vynikajícím ratingovým hodnocením země, díky 

němuž je Švédsko považováno za ekonomicky vysoce bezpečnou zemi. 

Stejně jako Česká republika, tak ani Švédsko není členem mechanismu směnných 

kurzů ERM II. Z toho důvodu nesplňuje kritérium směnných kurzů. Kurz švédské koruny se 

však vůči euru ve sledovaném období nijak výrazně nevychyloval a proto lze předpokládat, 

že by se i švédská koruna udržela v ± 15 % mantinelech stanovených mechanismem ERM 

II. 

Celkově tedy Švédsko splňuje 3 z 5 maastrichtských kritérií. 

Při hodnocení sladěnosti švédské ekonomiky se státy eurozóny dosahuje Švédsko 

znatelně lepších výsledků v oblasti hrubého domácího produktu přepočteného na obyvatele. 

To svědčí o vysoké životní úrovni švédské populace. Při pohledu na strukturu vyváženého 

zboží, Švédsko velmi těsně kopíruje trend zemí eurozóny, odchylky se pohybují v řádech 

desetin procentního bodu. Totožná je situace i v případě importu, kdy Švédsko dosahuje 

nepatrně nižšího poměru importovaného zboží a hrubého domácího produktu. Švédsko 

překonává státy eurozóny i v oblasti nezaměstnanosti, kde dosahuje cca o 4 % nižší úrovně 

nezaměstnanosti než je průměr států eurozóny. V oblasti vládního dluhu Švédsko dosahuje 

výrazně nižších hodnot. Švédský vládní dluh je více než poloviční oproti průměrnému 
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vládnímu dluhu zemí eurozóny. Stejná situace je i v případě salda státního rozpočtu, kdy 

deficitu dosahovalo Švédsko pouze v prvním analyzovaném roce, ale státy eurozóny  

ve všech třech letech.  Lze tedy konstatovat, že švédská ekonomika je na vyšší úrovni než 

ekonomiky zemí eurozóny.   
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se věnovala aktuálnímu tématu mezinárodní integrace, 

konkrétně Evropské unii a s ní spojené měnové unii.  

Česká republika i Švédsko se při vstupu do Evropské unie zavázaly, tak jako ostatní 

členské státy, k přijetí jednotné měny euro. Od jejich vstupu však již uplynulo mnoho let,  

a oba státy se zatím členy měnové unie nestaly. Podnětem k vypracování této diplomové 

práce proto byla snaha zjistit, zda tomu tak je z důvodu neplnění konvergenčních kritérií nebo 

z jiného důvodu.  

Za tímto účelem byla nejdříve v teoretické části práce popsána historie vývoje celé 

Evropské unie, ale i samotné měnové unie, včetně maastrichtských kritérií, jejichž splnění je 

nutným předpokladem pro to, aby se žadatelský stát stal členem eurozóny. Dále byl popsán 

také institucionální rámec Evropské unie. V neposlední řadě byly v teoretické části uvedeny 

výzkumné metody, pomocí nichž byla vypracována analytická část.  

Hlavním cílem této diplomové práce byla komparace České republiky a Švédska 

z pohledu plnění maastrichtských kritérií a analýza celkové sladěnosti ekonomik těchto států 

se státy eurozóny.  

Dílčím cílem, kterého bylo nutné dosáhnout, pro splnění hlavních cílů, byla analýza 

současného stavu obou ekonomik, a to prostřednictvím základních makroekonomických 

ukazatelů. Data, získaná z této analýzy byla poté využita při analýze plnění jednotlivých 

maastrichtských kritérií.  

Klíčovým zdrojem dat pro tuto diplomovou práci byl portál Evropské unie Eurostat. 

Nejdříve bylo nutné z portálu vyfiltrovat konkrétní data týkající se Švédska a České 

republiky, především tedy údaje o hrubém domácím produktu, cenové hladině, zadlužení, 

exportu a importu zboží, dlouhodobé míře nezaměstnanosti a saldu státního rozpočtu. Tato 

data byla následně využita pro výpočty jednotlivých maastrichtských kritérií. Výsledky 

splnění kritérií byly následně vzájemně porovnány.   

Česká republika a Švédsko byly nejdříve porovnány z hlediska základních 

makroekonomických ukazatelů, aby bylo patrné, na jaké úrovni a v jaké situaci se oba 

komparované státy nacházejí.  
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Poté byla provedena analýza všech pěti maastrichtských kritérií. U každého kritéria 

byla nejdříve shrnuta celková situace v Evropské unii, a poté bylo analyzováno samotné 

kritérium a jeho hodnoty v případě srovnávaných států. Lze konstatovat, že v pomyslném 

souboji zvítězila Česká republika nad Švédskem, když splnila 4 z 5 kritérií, kdežto Švédsko 

splnilo pouze 3. Za nejvíce problematické kritérium lze považovat kritérium cenové stability, 

které Švédsko neplní už v současnosti, a Česká republika se nachází na hranici označující 

požadovaný stav. Dalším nedostatkem obou zemí je skutečnost, že nejsou členy mechanismu 

směnných kurzů. 

Další část analytické části této diplomové práce byla věnována analýze sladěnosti 

ekonomik obou států s ekonomikou zemí eurozóny, z níž lze usuzovat, že oba dva státy jsou 

na velmi dobré ekonomické úrovni. V případě Švédska lze hovořit o výborné úrovni. Oba 

státy dosahují lepších nebo minimálně průměrných výsledků v jednotlivých kategoriích, 

takže je jejich ekonomická sladěnost s eurozónou na vysoké úrovni.  

Otázka přijetí jednotné měny je v České republice i ve Švédsku velmi diskutovanou. 

Tato problematika rozděluje společnosti obou zemí na dva tábory, protože pro i proti přijetí 

jednotné měny hovoří mnohé argumenty. Především ze strany Švédska je dlouhodobě 

signalizovaná neochota přijmout jednotnou měnu, čemuž je nakloněna i značná většina 

švédské veřejnosti.  

Vzhledem k aktuálnímu, pouze částečnému, plnění maastrichtských kritérií nelze 

jednoznačně říct kdy nebo jestli vůbec oba státy jednotnou měnu přijmou, i když jsou k tomu 

zavázány.  

Zpracování této diplomové práce pro mne bylo poučné, ale také inspirující. Využila 

jsem teoretických poznatků, získaných při magisterském studiu, a zároveň jsem si rozšířila 

vědomosti a znalosti o této problematice, které v budoucnu uplatním ve své praxi.   
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