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Současnost není právě obdobím, kdy by – jak vinou nejhorší ekonomické situace v průběhu existence eurozóny samé,
tak přičiněním neschopnosti uchazečů o vstup do ní naplnit a udržet vstupní kritéria – eurozóna představovala nějak
výrazně atraktivní a lákavé společenství a současně vábila a zvala ke vstupu do ní (když úspěšné estonské úsilí, s
nejvyšší mírou pravděpodobnosti posvěcené v první polovině července a uskutečnivší se první lednový den roku
příštího, je v tomto ohledu ojedinělou výjimkou).
Přesto všechno – při oprávněné rezignaci na stanovení termínu pro vstup do eurozóny (jež by nyní spíše připomínalo
věštbu z křišťálové koule) – existuje celá řada spíše technických požadavků a splnitelných úkolů, jež je vhodné provádět
právě teď. A jako již tradičně – na sklonku jara – přinášíme i tentokrát přehled toho, co Národní koordinační skupina pro
zavedení eura v České republice učinila za uplynulý rok a jaký předpoklad dalších aktivit se před ní otevírá pro období
následující.

ČINNOSTI V ROCE 2009
Nový zákon o České národní bance
Významnou událostí v oblasti přípravy českého právního řádu na budoucí zavedení eura v České republice je to, že se
schyluje k dokončení legislativního procesu nového zákona o ČNB (aktuálně byl schválen v Poslanecké sněmovně, ale
vetován prezidentem). Rozsah i hloubka změn spojených s postavením a úkoly centrální banky státu, který perspektivně
vstoupí do eurozóny a zavede euro jako svoji měnu, si vyžaduje i celkovou reformulaci postavení a úkolů centrální
banky, a tedy i novou právní úpravu. Novým zákonem o ČNB bude dosaženo plné harmonizace legislativy o centrální
bance s evropským právem. Zákon nabude účinnosti k datu vstupu České republiky do eurozóny.
Obsahově je nový zákon o ČNB kompetenční normou pojednávající o postavení, působnosti a činnosti centrální banky,
která předpokládá své budoucí zapojení do tzv. Eurosystému (složeného z Evropské centrální banky a národních
centrálních bank států, které zavedly euro). V tomto směru návrh nového zákona o ČNB nově upravuje zejména tyto
oblasti:


podíl ČNB v rámci Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) na udržování cenové stability,



provádění měnové politiky ESCB Českou národní bankou v České republice,



podíl na výkonu správy oficiálních devizových rezerv členských států EU, které zavedly euro jako svoji národní
měnu,



podmínky vydávání bankovek a mincí jednotné měny euro; měna euro je v návrhu zákona výslovně zakotvena jako
měna České republiky,



metody a formy shromažďování statistických informací k zajištění stanovených úkolů ESCB.

Nový zákon o ČNB sám o sobě neřeší právní problematiku zavedení eura v České republice. Obecné technické otázky
spojené se zavedením eura v České republice, včetně výměny hotovostí, bude řešit tzv. Obecný zákon o zavedení eura
v České republice, jehož příprava je v gesci Ministerstva financí a na jehož přípravě se bude účastnit i ČNB.
V souvislosti s přijetím nového zákona o ČNB je potřebné objasnit, proč byl připraven již nyní a nikoli až po politickém
rozhodnutí o zavedení eura v České republice. Hlavním důvodem je splnění závazku České republiky, aby vnitrostátní
právní předpisy včetně statutu jeho národní centrální banky byly slučitelné se Smlouvou o fungování EU a Statutem
ESCB/ ECB, přičemž na Českou republiku se tato povinnost vztahuje ode dne vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května
2004. Z uvedeného důvodu konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky v letech 2004, 2006 i z
roku 2008 opakovaně poukazovaly na to, že Česká republika nemá plně harmonizovanou legislativu, týkající se centrální
banky, kde mělo být harmonizace dosaženo již k datu vstupu České republiky do Evropské unie.

Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení
eura
Dokument zaměřený na toto téma je členěn na tři části. V první části je vymezen metodický rámec adaptačních procesů,
včetně principů řízení a koordinace na vrcholové a mezirezortní úrovni, uvnitř jednotlivých resortů a v neposlední řadě na
úrovni dílčích úkolů. Vymezeny jsou dodatečné články řídící a koordinační struktury na mezirezortní i resortní úrovni, u již
existujících článků organizační struktury je stanovena odpovědnost ve vztahu k adaptačnímu procesu státní správy.
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Druhá část metodiky popisuje realizační dokumentaci v podobě sady standardizovaných tabulek. Jmenovat lze tzv.
Mapu úkolů, jejímž účelem je podchytit, které činnosti budou na příslušném resortu dotčeny zavedením eura. Další
tabulkou je tzv. Iniciační tabulka úkolu, která je zpracovávána za každý specifikovaný úkol a obsahuje základní plánovací
náležitosti: časové harmonogramy, náročnosti na lidské a finanční zdroje, vnitrorezortní a mezirezortní návaznosti.
Důležitou součástí tabulkové dokumentace je rovněž Reportovací tabulka úkolu, která bude poskytovat přehled o plnění
jednotlivých úkolů v reálném čase, upozorňovat na vzniklé problémy a informovat o způsobu jejích řešení.
Třetí část metodiky popisuje časový harmonogram reportovacích aktivit, který má zajistit, aby byla vláda pravidelně
informována o stavu a průběhu příprav resortů. Navržen je systém jedenácti hodnotících cyklů (za tříleté přípravné
období), z nichž každý je zakončen vypracováním Souhrnné zprávy o přípravách České republiky na zavedení eura.
Uvedené zprávy mohou získat širší publicitu tím, že se stanou základem pro setkání národního koordinátora, Národní
koordinační skupiny i členů vlády s představiteli odborné veřejnosti aktivně zapojené po procesu příprav na zavedení
eura.

Komunikační strategie k zavedení eura v České republice
Komunikační strategie k zavedení eura v České republice představuje dokument, který definuje základní cíle, principy a
nástroje komunikace k zavedení eura. Základním cílem komunikační kampaně bude zabezpečit dostatečně vysokou
obeznámenost všech obyvatel České republiky s přechodem na euro a přispět tak k hladkému a bezproblémovému
zavedení jednotné evropské měny. To především znamená zajistit dostatek potřebných informací všem adresátům
komunikační kampaně tak, aby nemuseli informace spojené se zavedením eura nijak složitě vyhledávat, ale aby se k
nim prostřednictvím vhodných komunikačních nástrojů správné informace dostávaly včas a nezkresleným způsobem.
Úspěšně vedená komunikační kampaň k euru nemůže být vedena pouze jako celoplošná kampaň, zaměřená na blíže
nediferencovanou širokou veřejnost. Musí být vnímavá též vůči specifickým cílovým skupinám, které se mezi sebou
odlišují v rozsahu a obsahu potřebných informací a také v intenzitě zájmu o problematiku zavedení eura. Komunikační
strategie rozeznává tyto cílové skupiny: široká veřejnost, senioři, živnostníci, malí a střední podnikatelé, osoby
s tělesným postižením, národnostní menšiny, aj. Dokument předpokládá, že zvláštní pozornost bude věnována též tzv.
zprostředkovatelům či multiplikátorům informací. Jedná se o specifické skupiny osob, které mají schopnost věrohodně
oslovit konkrétní cílové skupiny a snadno jim předávat získané informace (členské základně, místní komunitě, rodičům a
prarodičům, přátelům a sousedům, aj.). Jedná se o média, obecní zastupitelstva, učitele, školní mládež a studenty,
sociální a terénní pracovníky a další.
Komunikační kampaň k zavedení eura bude rozprostřena do období 3,5 let. Za její začátek lze považovat vládní
rozhodnutí o termínu zavedení eura v České republice. Ukončena bude přibližně šest měsíců po zavedení eura. Toto
období je v Komunikační strategii rozděleno do čtyř základních vln, označených příslušným názvem:
1. vlna (první rok tříletého přípravného období) – Vzbuzování zájmu o euro,
2. vlna (od začátku druhého roku přípravného období do okamžiku stanovení přepočítacího koeficientu) – Jak se
připravit na euro?,
3. vlna (zbývající část roku do zavedení eura) – Přípravy na euro vrcholí,
4. vlna (první polovina roku, v němž euro bylo zavedeno) – Členství v eurozóně.
Pracovní návrh komunikační strategie obsahuje také informace o institucionálním a finančním zabezpečení komunikační
kampaně. Hlavní odpovědnost za přípravu i realizaci komunikační kampaně k euru ponese Ministerstvo financí, které
bude úzce spolupracovat s ČNB. Při přípravě, realizaci a řízení komunikační kampaně k zavedení eura bude využita
stávající institucionální struktura Národní koordinační skupina, zejména pak pracovní skupina pro komunikaci, ustavená
ve společné gesci Ministerstva financí a ČNB.
Vzhledem k důležitosti a enormní šíři záběru komunikační kampaně se předpokládá aktivní zapojení řady domácích
institucí, které mají přímý zájem na bezproblémovém zavedení eura ve sféře své působnosti (např. Rada hospodářské a
sociální dohody, Česká bankovní asociace, spotřebitelské organizace a sdružení, organizace zastupující podnikatelský
sektor, Svaz měst a obcí České republiky, Asociace krajů České republiky). Výhodou těchto partnerů komunikační
kampaně je odbornost, zkušenost, využitelnost již vybudovaných komunikačních a distribučních kanálů a v neposlední
řadě též schopnost včasné identifikace specifických komunikačních potřeb.
Budoucí přijetí komunikační strategie se stane podkladem pro rozhodnutí vlády České republiky zahájit komunikační
kampaň k zavedení eura, za jejíž realizaci bude odpovídat ministr financí. Schválená Komunikační strategie se stane též
nezbytným předpokladem pro uzavření dohod o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou na
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jedné straně a Ministerstvem financí a ČNB na straně druhé. Na základě uzavřených dohod se uvedené evropské
instituce budou finančně či věcně podílet na realizaci vybraných projektů komunikační kampaně.

Aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura
V roce 2009 byla provedena aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura, které byly zpracovány v
loňském roce, pro následující tři oblasti:


Metodika přechodu z Kč na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu



Konverze úrokových sazeb po přijetí eura



Metodika přepočtu zůstatků na účtech vč. zaokrouhlování

Tyto metodiky byly doplněny o nové poznatky, zejména o zkušenosti se zavedením eura ve Slovenské republice.
Přechod finančního sektoru na zavedení eura si do budoucna vyžádá regulaci v následujících oblastech:


u některých produktů kapitálového trhu bude nutné provést zaokrouhlení na vyšší počet desetinných míst (např.
podílové listy, akcie), aby bylo dosaženo dostatečné přesnosti při přepočtu;



z důvodu specifičnosti finančního sektoru bude nezbytné vyjmout některé produkty z povinnosti duálního
označování cen a peněžních částek (např. při zasílání finančních informací pomocí SMS zpráv);



ve vybraných oblastech (např. u výpisů z účtů) budou duálně zobrazovány pouze počáteční a konečné hodnoty
peněžních částek, neboť duální označování jednotlivých položek by bylo velmi náročné;



právně zakotven bude muset být „klíč“ pro převedení referenčních úrokových sazeb České republiky na vhodné
referenční úrokové sazby platné v eurozóně.

Aktualizované verze metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura jsou zveřejněny na internetové stránce
www.zavedenieura.cz. I nadále se jedná o otevřený dokument, který bude postupně doplňován o další oblasti a finálně
dopracován po oznámení cílového termínu zavedení eura.

Prováděcí metodika k materiálu Příprava právního prostředí na zavedení eura
v ČR
Pro oblast legislativních příprav na zavedení eura bylo významné, že v březnu 2009 vláda schválila materiál Příprava
právního prostředí na zavedení eura v České republice. Součástí tohoto materiálu byl harmonogram legislativních prací.
Pracovní skupinou Národní koordinační skupiny pro legislativu byl připraven a projednán materiál s názvem Prováděcí
metodika k harmonogramu legislativních prací spočívajících v přípravě právního prostředí na zavedení eura v České
republice (I. etapa – seznam obecně závazných právních předpisů dotčených zavedením eura). Jedná se o první část
prováděcí metodiky k harmonogramu legislativních prací, ve které je popsán doporučující postup pro první fázi
legislativních prací, během níž bude vyhotoven seznam dotčených právních předpisů v gesci jednotlivých resortů.
V materiálu jsou uvedeny obecné zásady při přípravě návrhů změn relevantních právních předpisů. Je požadováno, aby
resorty navrhovaly pouze takové změny, jež souvisejí s přijetím eura, aby v předkládací zprávě (odůvodnění) uváděly, že
změna se týká zavedení eura, aby navzájem koordinovaly postup při řešení otázek společných pro více resortů a
respektovaly postupně doplňované pokyny uvedené v metodice.
Každý resort vyhotoví formou tabulky seznam obsahující všechny relevantní obecně závazné platné právní předpisy,
které patří do jeho gesce a jichž se zavedení eura dotkne formou transpozice nebo adaptace. Seznam bude členěn
podle druhu právního předpisu a u každého uvedeného právního předpisu budou následující údaje:


úplný název relevantního právního předpisu;



výčet všech jeho ustanovení dotčených zavedením eura (např. korunová částka, odkaz na českou měnu, úroková
sazba, zaokrouhlování);



údaj o tom, jak dotčené ustanovení souvisí s právem EU;



druh změny, kterou se navrhuje provést (např. přepočet částky stanovené v Kč, nahrazení odkazu na národní měnu
odkazem na jednotnou měnu euro, změna úrokové sazby, přímá aplikovatelnost);



údaj o tom, zda změna relevantního právního předpisu podléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou.
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Internetové stránky www.zavedenieura.cz
První rok existence těchto stránek potvrdil jejich význam jako důležitého informačního zdroje, o čemž svědčí i jejich
poměrně vysoká návštěvnost (cca 6000 návštěv za měsíc). Stránky poskytují základní faktické informace o euru a
eurozóně (stručná historie měnové integrace, institucionální struktura eurozóny, informace o eurobankovkách a
euromincích, aj.). Samostatná část stránek je věnována dopadům eura na českou ekonomiku (přínosy jednotné měny
pro spotřebitele a podnikatele, plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového zavedení
eura, institucionální zajištění připrav, aj.).
Odborné informace určené konkrétním subjektům se nalézají v sekci Dokumenty. Zde lze nalézt důležité právní předpisy
související se zavedením eura, vládní dokumenty a průběžně zpracovávané metodické texty (metodika zaokrouhlování a
zarovnávání finančních částek, doporučené postupy při duálním označování cen a další). Na úvodní stránce je
pravidelně publikován článek informující o aktuálním dění.
Za účelem efektivnější komunikace s veřejností byly v roce 2009 na stránkách www.zavedenieura.cz spuštěny
samostatné úvodní stránky pro tyto kategorie uživatelů: spotřebitelé, podnikatelé, studenti a správa. Jedná se o službu,
která návštěvníkům stránek nabízí možnost nevyhledávat informace prostřednictvím hlavního menu, ale získat přímo ty
informace, které jsou pro danou cílovou skupinu podstatné.
V roce 2009 byl rovněž připraven vědomostní kviz s tématickým zaměřením na znalosti o euru a eurozóně. Tento kviz,
který má tři úrovně obtížnosti, obsahuje otázky z oblasti historie jednotné evropské měny, institucionálního uspořádání a
fungování eurozóny, základních teoretických východisek měnové unie a v neposlední řadě i otázky ohledně euromincí a
eurobankovek.

ÚKOLY PRO ROK 2010
Pokračování adaptace státní správy na zavedení eura
V průběhu roku 2009 byl zpracováván metodický materiál Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní
správy na zavedení eura. Jedním ze záměrů je vytvořit takový informační systém, který je na jedné straně schopen
podchytit adaptační procesy ve státní správě v celé jejich komplexnosti, současně ale neklade nepřiměřeně zvýšené
nároky na administrativní zátěž rezortů při administraci vyžadované dokumentace. Tomuto cíli by měl napomoci
speciálně vytvořený informační systém pro přenos, zpracování a archivaci předávaných informací.
Zamýšlená programová podpora by měla vycházet z jednoduché architektury internetové aplikace, ke které by měly
jednotlivé osoby on-line přístup v míře potřebné pro plnění svých úkolů. Používané tabulky by byly reprezentovány
jednotlivými obrazovkami informačního systému, ve kterých by odpovědný pracovník vyplňoval jen nezbytné části a
pomocí zadávaných dotazů by mohl sledovat ty závislosti, které jsou pro jeho činnost relevantní. Využitelný by měl být
jak pro potřeby stávajících řídících struktur rezortů, tak pro aktuální informování vlády o stavu příprav rezortů na
zavedení eura.

Pokračování komunikačních aktivit k euru
První pracovní verze Komunikační strategie k zavedení eura v České republice, která byla zpracována v roce 2009,
vymezuje obsahová, organizační i finanční hlediska zabezpečení komunikační kampaně. Při přípravě jmenovaného
dokumentu se ukázalo, že vlastní komunikační kampaň bude mít velmi široký záběr a že s úvahami nad nejlepším
řešením její realizace se objevuje několik dalších nových otázek. Jednoznačně se tak potvrzuje, že příprava koncepčních
materiálů v dostatečném časovém předstihu má pro efektivní vedení komunikační kampaně své opodstatnění.
Dalším důležitým materiálem, jehož zpracování je nezbytné pro zodpovědnou přípravu komunikační kampaně, je tzv.
plán krizové komunikace. Je jednoznačně potvrzeno, že zavedení eura do hotovostního a bezhotovostního oběhu a
realizace dalších opatření při přechodu na novou měnu má charakter celé řady náročných logistických operací, které
budou spojeny s možnými riziky, jež vyplývají z komplexnosti a rozsáhlosti celého projektu. Je proto nezbytné provést
důkladnou analýzu možných rizik a vyhodnotit jejich pravděpodobnost jak na úrovni jednotlivých institucí, tak na národní
úrovni. Zkušenosti jiných zemí ukazují, že tato potenciální rizika mají na jedné straně malou pravděpodobnost výskytu,
na straně druhé zanedbání jejich negativních dopadů by bylo závažné.
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Příručka pro samosprávu při přípravách na zavedení eura v České republice
Rovněž na územní samosprávné celky se vztahuje zásada, že včasné vytvoření příslušného metodického zázemí
napomáhá úspěšnému zvládnutí procesu zavedení eura. Je-li těmto otázkám věnována patřičná pozornost, je pak již
možné řídit se po stanovení oficiálního termínu zavedení eura konkrétními harmonogramy technických příprav a
odsouhlasenými metodickými postupy.
Cílem manuálu bude usnadnit orgánům územních samosprávných celků orientaci v základních krocích, které je budou
očekávat v souvislosti s budoucím zavedením eura v ČR. A to v celé řadě jejich průřezových rolí: jako subjekt veřejné
správy, jako podnikatelský subjekt i jako zaměstnavatel.
Mezi hlavní řešené otázky bude patřit:
a) Způsob předávání informací obyvatelstvu. Členové zastupitelstev měst, obcí a krajů, i další představitelé územních
samosprávných celků, kteří mají velmi dobrou znalost místních podmínek a jsou v denním kontaktu s obyvateli daného
území, budou přirozenými komunikátory. Bude nezbytné, aby si svou komunikační roli uvědomili a zvážili případný vliv
možných specifik daného území.
b) Vlastní adaptace územních samospráv. Úkoly územních samospráv lze v souvislosti s přechodem na novou měnu
rozdělit do několika základních oblastí:


legislativně-právní problematika (metodika a harmonogramy revizí obecně závazných vyhlášek, nařízení a
rozhodnutí obce či kraje, metodika kontroly smluv s dodavateli a odběrateli, smluv o pronájmu majetku);



ekonomická problematika (metodika přepočtu majetku obce či kraje, majetkových vkladů, podílů a základního jmění,
kalkulace výdajů na zavedení '65ura, přizpůsobení a konverze rozpočtů, konverze závazků a pohledávek,
zůstatkových cen hmotného a nehmotného majetku, konverze poplatků, příprava příslušných formulářů, přepočítání
časových řad a periodických zjišťování);



hospodářsko administrativní problematika (metodika úpravy ceníků např. v městské veřejné dopravě a sociálních
službách, dále na úseku rekreace, sportu, ve školách a školských zařízeních, v knihovnách a muzeích, v oblasti
bytového a tepelného hospodářství, včetně případného uplatnění metodiky duálního označování cen);



technická problematika (adaptace informačních systémů, adaptace technických zařízení a přístrojů, např. automatů
na jízdenky ve veřejné hromadné dopravě, parkovací automaty, vstupní turnikety na sportovní zařízení, koupaliště a
kulturní zařízení, aj.).

c) Vzorový plán. Územním samosprávným celkům bude nabídnut plán, který by mapoval nezbytné kroky a
harmonogramy v procesu přípravy na přijetí eura. Návrh tohoto plánu bude popisovat východiska (obec a kraj se hlásí k
odpovědnosti za hladký přechod na euro, za organizační a obsahovou přípravu na zavedení eura v rámci svých
kompetencí a zavazuje se vyčlenit potřebné finanční, materiálové a lidské zdroje, aby tento proces řádně proběhl ve
všech výše popsaných oblastech). Dále bude navrženo vytvoření a obsahové zaměření euro-týmu, tj. pracovní skupiny
zodpovědné za přípravu hladkého zavedení eura v místních podmínkách.

Metodika konverze informačních systémů
Vzhledem k současnému významu informačních technologií ve všech oblastech ekonomiky bude nutné věnovat
intenzivní pozornost otázkám včasné přípravy informačních systémů na fungování v nové měně. Zpravidla se bude
jednat o ty informační systémy, které pracují s údaji v českých korunách. Za tímto účelem je žádoucí vybavit jednotlivé
orgány státní správy i územních samosprávných celků jednotným metodickým rámcem, který by zajistil hladký průběh
adaptačních opatření.Příslušná metodika se bude podrobněji zabývat následující posloupností přípravných prací:


analýza a inventura informačních systémů dotčených přechodem na euro (s přihlédnutím k platné metodice
přepočtu korunových částek na eura, metodice duálního označování cen atd.),



vyjasnění požadavků se skupinami klíčových uživatelů, • definovaní případných nároků na rozšířenou funkcionalitu
těchto systémů v období přechodu,



definování případných požadavků i na hardware (zejména u jednodušších zařízení),



analýza vzájemné propojenosti systémů (interní i externí),



vyjasnění priorit a určení časových harmonogramů, včetně příslušného testování systémů.
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Národní plán považuje za nezbytné, aby tento jednotný metodický rámec byl v základních rysech vytvořen nejpozději k
datu €-36 měsíců tak, aby se mohl pro osoby pověřené přípravnými pracemi na zavedení eura stát jedním z efektivních
nástrojů řízení adaptačních procesů v oblasti informatiky.
V této souvislosti se bude metodika zabývat i stanovením základních úkolů a termínů mezirezortní povahy, včetně určení
gestorů, a to opět v podobě € mínus příslušný počet měsíců:


vytvoření matice informačních systémů veřejného sektoru a definování vzájemných vazeb,



provedení auditu informačních systémů veřejného sektoru se zaměřením na potřeby jejich adaptace v souvislosti s
přechodem na euro,



vypracování metodického pokynu pro postup konverze historických časových řad,



vypracování seznamu kritických faktorů, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost v procesu přípravy systémů na
přechod na euro,



vypracovat vzory úprav statistických formulářů a výkazů,



provedení integračního testu centrálních informačních systémů.

ZÁVĚR
V roce 2009 pokračovaly technické přípravy na zavedení eura v České republice bez znalosti závazného termínu, kdy
bude euro zavedeno. V důsledku zvýšených nejistot ohledně schopnosti České republiky plnit veškerá maastrichtská
konvergenční kritéria bude výše uvedená charakteristika platit i pro rok 2010. Hlavní cíl aktivit prováděných
v institucionálním rámci Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice zůstává stále stejný, a to v
maximální míře se metodicky včas připravit na přechod na novou měnu ve všech klíčových oblastech: přizpůsobení
právního prostředí, zavedení eura v hotovostní a bezhotovostní podobě, příprava státní správy a územních
samosprávných celků, připravenost podnikového sektoru a sektoru domácností, komunikační kampaň. Je sledován
strategický záměr, aby v okamžiku, kdy vláda rozhodne o termínu přijetí jednotné evropské měny, dosáhl stav
technických příprav takového stupně pokročilosti, že v řádu několika málo měsíců bude možné zpracovat a vládě
předložit aktualizovaný Národní plán zavedení eura v České republice, který by byl schopen odpovědět na převážnou
většinu otázek, které při zpracování první verze Národního plánu zůstaly otevřeny. Navazující fáze začínající okamžikem
oznámení termínu zavedení eura by se pak mohla především soustředit nikoli již jen na přípravné, nýbrž výlučně na
realizační aspekty technických příprav v podobě naplňování a kontrolování stanovených časových harmonogramů,
technických postupů a doporučení.

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak,
jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době tisku.
Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci
neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem
informací tento zdroj uveden.

