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1.

Úvod

Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice
za období leden – prosinec 2012 navazuje na Zprávu o činnosti Národní koordinační
skupiny za předchozí období od ledna do prosince 2011, která byla předložena jako
informace členům vlády ČR dne 15. února 2012. Povinnost informovat pravidelně
vládu o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice
(dále také „NKS“) za uplynulý kalendářní rok vyplývá z usnesení vlády ze dne
23. listopadu 2005 č. 1510, o institucionálním zajištění zavedení eura v České
republice, ve znění usnesení vlády ze dne 25. října 2006 č. 1200 a usnesení vlády ze
dne 9. dubna 2008 č. 381. Tato zpráva byla vypracována ve spolupráci s Českou
národní bankou a ostatními ústředními orgány státní správy, které jsou zastoupeny
v Národní koordinační skupině pro zavedení eura v České republice. NKS tuto
zprávu schválila per rollam dne 24. ledna 2013.
Současný přístup NKS k technickým přípravám na zvedení eura je v souladu
s postoji vlády ČR k problematice přistoupení ČR k eurozóně. Tento postoj byl
opětovně potvrzen ve společném materiálu Ministerstva financí a ČNB Vyhodnocení
plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR
s eurozónou, který vláda schválila svým usnesením č.953 ze dne 20. prosince 2012.
V souladu s tímto materiálem se vláda ČR rozhodla prozatím nestanovovat cílové
datum pro vstup do eurozóny. Jako hlavní důvody byly uvedeny následující
skutečnosti: pokračující nestabilita finančních trhů, nejistota ohledně budoucího
institucionálního směřování unie, důraz na pokračující konsolidaci veřejných
rozpočtů a nutnost zvyšování pružnosti trhu práce. Schvalující usnesení rovněž
doporučuje členům vlády, aby napomáhali vytváření příznivých podmínek pro vstup
ČR do eurozóny.
Promítnutím postojů vlády ČR k problematice technických příprav na zavedení eura
se NKS zabývala na svém zasedání dne 6. dubna 2011. V návaznosti na toto
jednání byla provedena personální i obsahová redukce aktivit při zachování stávající
struktury NKS, a to včetně pravidelného informování vlády ČR o probíhajících
aktivitách. Organizační výbor NKS (dále jen „OV NKS“) byl personálně redukován na
tajemnici OV NKS, která vedle prací pro národního koordinátora je pověřena
výkonem další agendy na Ministerstvu financí. NKS souhlasila, aby v období
redukovaných příprav na zavedení eura bylo těžiště přípravných aktivit soustředěno
do přímé působnosti národního koordinátora a aby zatížení pracovních skupin NKS
bylo minimalizováno pouze na konzultace k metodickým podkladům. Tento přístup
byl sledován též v r. 2012.
Činnost národního koordinátora se v r. 2012 konkrétně zaměřovala následujícími
směry:
 Zapojení do pracovních orgánů Evropské komise, což jsou výbory PAN II
a DirCom, a účast na akcích Eurotýmu.
 Udržování internetové stránky www.zavedenieura.cz a její využívání pro
informování veřejnosti o aktuálním dění v eurozóně a o dalších věcech
souvisejících s problematikou eura.
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2.

Veřejná
vystoupení
k problematice
aktuálního
vývoje
v eurozóně
a k současnému stavu příprav na zavedení eura v ČR.
Sledování zahraničních zkušeností a udržování aktivních pracovních
kontaktů se zahraničními pracovišti zabezpečujícími obdobné aktivity, jaké
provádí národní koordinátor pro zavedení eura v ČR.
Pokračování dle možností v přípravných aktivitách metodického charakteru,
jejichž platnost je obecná a není v rozporu s principem účelně vynaložených
prostředků.

Aktivity v roce 2012

2.1 Členství v pracovních skupinách Evropské komise
Národní koordinátor pro zavedení eura se podílí spolu s experty ČNB na činnosti
dvou pracovních skupin Evropské komise působících pod direktoriátem DG ECFIN.
DirCom je pracovní skupinou expertů zodpovědných na národní úrovni za
komunikační aspekty procesu zavádění. Pracovní skupina PAN II (Public
Administration Network) sdružuje pracovníky zodpovědné za technické aspekty
zavádění eura. Vedle těchto oficiálních struktur Evropská komise podporuje
neformální uskupení Eurotým, který pod záštitou zastoupení Komise v jednotlivých
členských státech, jež nejsou členy eurozóny, sdružuje národní experty z různých
oblastí (státní správa, akademická obec, podnikatelská sféra, aj.) za účelem
seznamování veřejnosti s problematikou eura.
V r. 2012 se nekonalo žádné jednání pracovní skupiny PAN II a ani od jejích
národních členů nebyly vyžadovány podklady ke Zprávě o praktických přípravách na
zavedení eura, kterou Komise každým rokem zpracovávala. Tento stav
koresponduje s celkovými postoji nečlenských zemí eurozóny neusilovat v současné
době o zavedení eura. Aktivnější je v tomto ohledu pouze Lotyšsko, které uvádí
oficiální termín zavedení eura v r. 2014. V r. 2012 se nicméně činnost pracovních
skupin na stav lotyšských příprav nezaměřovala.
Poměrně bohatou aktivitu vyvíjí pracovní skupina DirCom, jejíž vedení se rozhodlo
pro pořádání konferencí současně pro své členy i členy národních Eurotýmů.
Účelem těchto konferencí je zejména informovat o aktuálním dění v eurozóně,
přičemž se má za to, že účastníci těchto akcí budou využívat získaných poznatků
při informování domácí veřejnosti. Poukazováno je na obtíže při komunikování
složitých témat v kontextu dluhové krize v některých zemích eurozóny a vratkého
hospodářského výhledu evropských ekonomik. V r. 2012 se konaly dvě akce s tímto
zaměřením. Dne 5. července 2012 se ve spolupráci Komise a polského ministerstva
financí uskutečnila ve Varšavě konference s názvem Conference on Economic
Governance in the EU/Euro Area. What Lessons for Poland?. Těžiště této akce
spočívalo ve vystoupeních expertů k problematice nejnovějších změn v EU
a eurozóně. Pozornost byla věnována změnám zpřísňujícím pravidla Paktu stability
a růstu, nové proceduře dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami
a organizaci mnohostranného dohledu do časového rámce evropského semestru.
Druhá vzdělávací akce proběhla 21. listopadu 2012 v Bruselu. Byla věnována
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otázkám bankovní unie, druhého nápravného programu pro Řecko a zaměření
komunikačních aktivit v době dluhové krize. Vedle tradičních účastníků
z nečlenských zemí eurozóny byli na tomto semináři poprvé přivítáni zástupci
Chorvatska. O účasti na jednáních pracovní skupiny DirCom v rostoucí míře
projevují zájem i zástupci ze zemí eurozóny. Standardní součástí těchto
vzdělávacích akcí je blok Tour de table, v němž národní zástupci informují o situaci
ve své zemi. Poznatky získávané na jednáních pracovní skupiny DirCom jsou
národním koordinátorem pro zavedení eura využívány zejména v jeho veřejných
aktivitách.
2.2 Programová podpora Metodiky přípravy státní správy na zavedení eura
V r. 2012 pokračovaly a byly dokončeny práce na pracovní verzi materiálu Adaptace
ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura. A to
v rozsahu, který mohl být zabezpečen vlastními silami národního koordinátora,
konkrétně jím byly doprogramovány zbývající funkcionality informačního systému
EuroAsistent. Tato aplikace byla vyvinuta pro programové prostředí tabulkového
procesoru Excel. Využívána může být pro vyhotovení a vyplňování základní
dokumentace potřebné pro provádění a sledování dílčích úkolů zabezpečujících
přípravy rezortů na zavedení eura. Vybavena je i dalšími funkcionalitami,
usnadňujícími plnění úkolů i pravidelné informování vlády o stavu příprav. Na
simulovaných datech a se simulovaným termínem zavedení eura byla aplikace
EuroAsistent otestována z programovacího hlediska (zejména prověření funkčnosti
úloh a ošetření chyb za běhu programu) a dále z hlediska srozumitelnosti
a uživatelské přívětivosti. Tato aplikace bude po obnovení příprav na zavedení eura
posouzena v relevantních pracovních skupinách NKS.
V souvislosti s dokončením prací na aplikaci EuroAsistent byla zpracována nová
verze metodiky Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na
zavedení eura. Aktualizovaná verze vzala v úvahu některé grafické i věcné změny
v prováděcí dokumentaci, vyvolané pracemi na aplikaci EuroAsistent. Oba
produkty, metodika i doprovodná aplikace, jsou nyní plně kompatibilní.
Aktualizovaná metodika bude po obnovení technických příprav na zavedení eura
dána opětovně k posouzení do pracovních skupin NKS.
2.3 Informování veřejnosti
Národní plán zavedení eura v ČR uvádí, že důležitým zdrojem informací pro všechny
subjekty technických příprav se stanou oficiální internetové stránky k euru
s doménou www.zavedenieura.cz. Tyto stránky byly spuštěny v únoru 2008
a v současnosti jsou spravovány národním koordinátorem pro zavedení eura.
Členěny jsou podle typových uživatelů veřejnost, spotřebitelé, podnikatelé, studenti,
správa a novináři. Své plné využití tyto stránky získají v okamžiku, kdy budou
obnoveny technické přípravy na zavedení eura.
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V současnosti jsou uvedené stránky využívány k poskytování základních informací
o aktuálním vývoji v eurozóně a o stavu příprav jiných členských států EU na
zavedení eura. Používána je forma krátkých redakčních článků. Aktualizován byl
Výkladový slovníček o nové pojmy, jež vznikly spolu s institucionálními reformami
v EU a eurozóně. V sekci Dokumenty lze nalézt důležité právní předpisy a další
materiály související s problematikou eura (viz např. Vyhodnocení plnění
maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR
s eurozónu, Konvergenční programy ČR, Konvergenční zprávy Evropské komise
a Evropské centrální banky, Zprávy o praktických přípravách na budoucí rozšíření
eurozóny).
Podle přehledu návštěvnosti stránek sledované aplikací Google Analytics lze uvést,
že v průběhu roku 2012 navštívilo stránky www.zavedenieura.cz cca 57000
uživatelů, při průměrné době návštěvy cca 3 minut a při celkovém počtu
navštívených stránek cca 172000. V časovém průřezu tyto údaje vypovídají
o mírném poklesu návštěvnosti, jenž je odrazem útlumu zájmu o problematiku eura
v České republice (viz přiložený graf).
Mezi aktivitami, jež spadají do oblasti informování veřejnosti, stále větší podíl
zaujímají veřejná vystoupení národního koordinátora (přednášky, rozhovory,
novinové články, diskusní stoly, televizní a rozhlasová vystoupení, aj.). Touto
formou je reagováno na stálý zájem domácích médií i veřejnosti o aktuální dění
v eurozóně. O veřejných aktivitách národního koordinátora informují stránky
www.zavedenieura.cz v sekci Národní koordinační skupina > Národní koordinátor.
Vývoj návštěvnosti stránek www.zavedenieura.cz
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3.

Závěr

V období od ledna do prosince 2012 se činnost NKS zaměřila na plnění úkolů
stanovených Národním plánem zavedení eura v České republice, a to v rámci
přijatých opatření na personální i obsahovou redukci prováděných aktivit.
Vykonávány byly činnosti, jejichž platnost je obecná a jejichž plnění nebylo
v rozporu s principem účelně vynaložených prostředků. Stávající struktura NKS
byla zachována s tím, že její zapojení do technických příprav na zavedení eura bylo
minimalizováno a redukováno na metodické konzultace v případě potřeby. Těžiště
aktivit bylo soustředěno do působnosti národního koordinátora. V roce 2012 byly
v návaznosti na vykonávané aktivity realizovány výdaje ve výši cca 55.000,- Kč,
které byly spojené se zahraničními služebními cestami k zajištění přenosu
zahraničních zkušeností a odměnami za expertní posouzení programové podpory
k metodice přípravy státní správy na zavedení eura.
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