
Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast 
veřejných financí a ve veřejné správě a samosprávě a stav jejich plnění 

Termín Předpokládaní  číslo Popis, specifikace 
Poč. přípravy Splnění gestoři 

1 Státní rozpočet, rozpočty 
územních samospráv a státní 
fondy 

  MF 

1.1 Zpracování závěrečných účtů 
kapitol a SZÚ ve dvojím vyjádření 
za rok předcházející roku € 

€ €+4  

1.2 Příprava SR na € bude prováděna v 
korunách a rovněž v eurech 

€-9 €-3  

1.3 Finanční vypořádání ve dvojím 
vyjádření za rok předcházející roku 
€ 

€ €+3  

1.4 Úprava finančních vztahů SR k 
rozpočtům ÚSC 

€-9 €-3  

     
2 Sociální zabezpečení a veřejné 

zdravotní pojištění 
  MF+MPSV+MZd 

2.1 Veškeré potřebné změny související 
se zdravotním pojištěním a 
poskytováním zdravotních služeb 
(např. určení ceny jednoho bodu 
stanoveného pro úhrady za 
poskytnutou zdravotní péči ze 
strany zdravotních pojišťoven) 

€-9 €-3  

2.2 Příprava duálního označování 
výplat dávek důchodového a 
nemocenského pojištění a dalších 
sociálních dávek 

€-12 €-6 až €+12  

     
3 Účetnictví a výkaznictví   MF 

3.1 Vykázání účetní závěrky za účetní 
období (rok předcházející roku € ) 
jednak v korunách a jednak v 
eurech podle přepočítacího 
koeficientu 

€ €  

     
4 Daně a cla   MF 

4.1 Vykázání daňových přiznání k dani 
z příjmu, spotřebním daním, dani 
z přidané hodnoty, dani silniční a 
dani z nemovitosti za rok 
předcházející roku € v korunách a 
následné přepočítání na eura podle 
přepočítacího koeficientu (včetně 
dodatečných a opravných daňových 
přiznání) 

€-12 €+6  

4.2 Vykazování statistických údajů o 
daňových příjmech v časových 
řadách bude přepočítáno 
koeficientem pro umožnění 
provádění meziročního porovnání a 
analýzy. 

€-12 €+12  



Termín Předpokládaní  číslo Popis, specifikace 
Poč. přípravy Splnění gestoři 

4.3 Zpracování metodických postupů 
souvisejících s procedurami celního 
a daňového řízení dle celního 
kodexu 

€-12 €  

     
5 Mzdy a platy   MPSV 

5.1 Hodnoty na výplatních páskách 
budou uvedeny v korunách i v 
eurech po celou dobu povinného 
duálního označování cen 

€-12 €-6 až €+12  

     
6 Konverze informačních systémů   Složky Veřejné 

správy 
6.1 Zabezpečení úprav informačních 

systémů Veřejné správy 
€-24 €-6  

     
7 Legislativa   MF+MPSV+MZd 

7.1 Úprava se bude týkat daňové, 
sociální oblasti a veřejných 
rozpočtů 

€-24 €-12  

7.2 Upravení zákona č. 190/2004 Sb., 
o dluhopisech, ve znění pozdějších 
předpisů 

€-24 €-12  

 

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS: 
Termín  číslo Popis, specifikace 

Poč. 
přípravy 

Splnění Stav plnění 

PČ 
NKS 
na 
2009 

Metodika přípravy státní správy 
na zavedení eura 

 2009 OV NKS zpracoval 
2. upravenou verzi 
materiálu „Adaptace 
ministerstev a dalších 
ústředních orgánů státní 
správy na zavedení eura“; 
materiál projednán a 
schválen dne 4.11.2009 
v PS pro VFaVS, poté 
předložen k připomínkám 
a schválen dne 27.1.2010 
v PS pro IaS a dne 
17.3.2010 v PS pro LEG. 

     
PČ 
NKS 
na 
2008 

Vyhodnocení zahraničních 
zkušeností s přípravou státní 
správy na zavedení eura 

 2008 Zadána úvodní studie 
„Metodika přechodu státní 
správy na euro“, 
rozpracování v roce 2009. 

     
PČ 
NKS 
na 
2008 

Podrobnější rozpracování aspektů 
zavedení eura v rezortu 
zdravotnictví 

 2008 Ve spolupráci PS pro 
VFaVS a OV NKS 
rozpracován materiál 
„Dopady různých způsobů 
zarovnávání cen a 
peněžních částek při 
zavádění eura na rezort 



Termín  číslo Popis, specifikace 
Poč. 

přípravy 
Splnění Stav plnění 

zdravotnictví“, dokončení 
prací v roce 2009. 

     
PČ 
NKS 
na 
2007 

Provést rámcovou analýzu 
dopadů různých způsobů 
zaokrouhlování (různými způsoby 
se má na mysli, zda 
zaokrouhlovat na centy, 
deseticenty či celá eura) a 
stanovení nových částek na 
veřejné rozpočty, analyzovat 
administrativní náročnost 
jednotlivých variant 

 Březen 
2008 

Ve spolupráci PS pro 
VFaVS a OV NKS 
zpracován analytický 
materiál „Odhad 
rozpočtových nákladů 
spojených s principem 
nepoškození občana při 
zavedení eura v ČR“. 

     
PČ 
NKS 
na 
2007 

Připravit obecný podklad k 
metodice zaokrouhlování při 
přechodu na euro (s využitím 
zkušeností a poznatků 
současných nových členů 
eurozóny a pre-ins) 

 Leden 
2008 

OV NKS zpracován 
materiál „Základní 
pravidla přepočtu, 
zaokrouhlování a 
zarovnávání peněžních 
částek při zavádění eura“. 

 

 


