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I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu
V usnesení vlády ke Zprávě o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR (dále jen
„Národní plán“) z března 2009 (usnesení ze dne 30. března 2009 č. 403) bylo
ministru financí uloženo předložit do 31. března 2010 další aktualizaci Národního
plánu. Tento materiál je plněním výše uvedeného usnesení. Vládě ČR je předkládán
v situaci zvýšené nejistoty ohledně stanovení termínu zavedení eura v ČR. Hlavní
příčinou jsou dopady světové hospodářské a finanční krize na českou ekonomiku,
spolu se systémově nevyřešenými strukturálními problémy domácích veřejných
rozpočtů. Toto je hlavní závěr společného materiálu Ministerstva financí a ČNB
„Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické
sladěnosti ČR s eurozónou“, který vláda ČR přijala dne 21. prosince 2009 a ve
kterém rozhodla neusilovat v r. 2010 o členství v kurzovém mechanismu ERM II.
V oblasti maastrichtských konvergenčních kritérií představuje pro ČR hlavní
problém neplnění kritéria vládního deficitu, které ve střednědobém horizontu
překračuje referenční hodnotu 3 % HDP. V důsledku této skutečností dochází
k rychlému zhoršování druhé části kritéria veřejných rozpočtů, jímž je podíl
vládního dluhu na HDP. Kritérium kurzové stability ČR rovněž neplní, a to
z důvodu neúčasti v kurzovém mechanismu ERM II. Vstup do ERM II je nyní
komplikován zvýšenou volatilitou vývoje kurzu koruny k euru, k níž došlo
v důsledku světové finanční krize. Naproti tomu je výhled plnění inflačního kritéria
relativně optimistický. Současné nízkoinflační prostředí bude od roku 2010
podporováno rovněž novým inflačním cílem ČNB, který je kompatibilní s inflačním
cílem ECB. Ani kritérium dlouhodobých úrokových sazeb není podle současných
znalostí problémem, který by měl reálně ohrožovat zavedení eura v ČR. V důsledku
těchto a dalších skutečností vládní materiál hodnotící plnění konvergenčních
kritérií konstatuje, že „nelze dospět k závěru, že bylo dosaženo dostatečného
pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení
cílového data vstupu do eurozóny.“
Předkládaný materiál, kterým je prováděna aktualizace technických příprav na
přijetí jednotné evropské měny v ČR, uvedenou situaci respektuje. Současně ovšem
zahraniční zkušenosti ukazují, že pro všechny klíčové oblasti příprav (legislativa,
informační systémy, komunikace, ochrana spotřebitele, aj.) je žádoucí, aby základní
problémy přechodu na euro byly po metodické stránce vyřešeny v dostatečném
předstihu před zavedením eura. Z pohledu technických příprav na zavedení eura se
tak Česká republika nachází v tzv. předpřípravném období, které si klade za cíl, aby
v okamžiku vyhlášení cílového data byly vyřešeny základní metodické otázky
a odstraněny byly případné kompetenční spory. Současné práce jsou tedy vedeny
snahou, aby proces zavedení eura mohl po vyhlášení cílového data postupovat již
podle předem vyjasněných konkrétních technických postupů a tomu odpovídajících
časových harmonogramů.
V tomto duchu je připraven předkládaný materiál, který vychází z opakovaně
potvrzeného přístupu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura (dále jen
„NKS“), že existuje řada aktivit souvisejících s budoucím přechodem na euro v ČR,
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které je možné i účelné vykonávat s předstihem i bez znalosti závazného termínu
vstupu České republiky do eurozóny. Současně s ohledem na princip efektivně
vynaložených nákladů bylo prozatím odloženo plnění těch úkolů plánu činnosti
NKS, které by bez jasné perspektivy závazného termínu zavedení eura mohly rychle
zastarávat. Do této skupiny úkolů s pozastaveným plněním patří příprava
paragrafového znění Obecného zákona o zavedení eura v ČR, návrh prováděcích
předpisů k Obecnému zákonu a stanovení výjimek a zjednodušených postupů při
duálním označování spotřebitelských cen.
Národní plán vymezuje základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění
celého procesu budoucího zavedení eura v ČR. Při schválení tohoto dokumentu
v dubnu 2007 bylo zároveň vládou uloženo provést jeho aktualizaci. Z rozhodnutí
NKS byly následné aktualizace (duben 2008 a březen 2009) provedeny formou
Zprávy o plnění úkolů Národního plánu. NKS na svém zasedání dne
18. listopadu 2009 rozhodla, že k aktualizaci Národního plánu bude stejným
způsobem přistoupeno i v r. 2010, jelikož v platnosti nadále zůstávají dřívější
důvody:
 schválený Národní plán nadále dostatečně dobře plní základní informační
funkci o přípravách na zavedení eura,
 pro důslednou aktualizaci Národního plánu jsou potřebná některá
rozhodnutí vlády a do doby vyjasnění těchto otázek je proto účelnější
provádět aktualizace Národního plánu formou průběžných zpráv o jeho
plnění,
 plně aktualizovaná verze Národního plánu má své opodstatnění teprve po
stanovení závazného data zavedení eura, jež umožní provést revizi všech
vykonaných prací a ukotvit v čase veškeré zbývající úkoly.
Předkládaný materiál v části II dokládá, že rok 2009 byl intenzivně využit k dalšímu
posunu technických příprav na zavedení eura v ČR. Dokumentuje a podrobněji
popisuje ty aktivity, jimž byla věnována prioritní pozornost. Jmenovitě uvádí:
 dokončování legislativního procesu zákona o České národní bance,
 zpracování metodiky adaptace státní správy na zavedení eura,
 zpracování prováděcí metodiky pro první etapu harmonogramu
legislativních prací,
 zpracování pracovní verze komunikační strategie k zavedení eura,
 aktualizace metodik pro přípravu finančního sektoru na zavedení eura,
 zdokonalování informační internetové stránky k euru.
O zaměření aktivit NKS na rok 2010 podrobněji pojednává část III tohoto materiálu.
Jako prioritní oblasti jsou uvedeny:
 pokračování v pracích souvisejících s metodikou adaptace státní správy na
zavedení eura,
 pokračování v přípravných pracích na koncepci komunikační kampaně
(s důrazem na vyhotovení plánu krizové komunikace),
 zahájení prací na metodické příručce pro územní samosprávné celky,
 zahájení třístranného twinning projektu mezi francouzskou vládní
agenturou Adetef, Ministerstvem financí ČR a Národní bankou Slovenska.
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Předložený materiál v části IV uvádí vyčíslení nákladů souvisejících s přípravami na
zavedení eura. Přiložená tabulka ukazuje, že v období od přijetí Národního plánu
bylo v souvislosti s jeho plněním vynaloženo celkově cca 4,1 mil. Kč.
V závěrečné části VI se nacházejí aktualizované matice úkolů podle jednotlivých
pracovních skupin. Termíny pro plnění úkolů jsou ukotveny datem zavedení eura
v České republice ve formátu € ± n, kde n je počet měsíců před resp. po okamžiku
zavedení eura (pokud není v tabulce specifikováno jinak). Tabulky jsou doplněny
o přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS.

II. Splněné úkoly v roce 2009
2.1 Nový zákon o České národní bance
Významnou událostí v oblasti přípravy českého právního řádu na budoucí zavedení
eura v ČR je to, že se schyluje k dokončení legislativního procesu nového zákona
o ČNB (aktuálně byl schválen v Poslanecké sněmovně). 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 ČR 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 (ECB) a národních
centrálních bank států, které zavedly euro). V tomto směru návrh nového zákona
o ČNB nově upravuje zejména tyto oblasti:
 podíl České národní banky 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 ČR.
Obecné technické otázky spojené se zavedením eura v ČR, včetně výměny hotovostí,
bude řešit tzv. Obecný zákon o zavedení eura v ČR, 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 ČR.
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Hlavním důvodem je splnění závazku ČR, 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 ČR do Evropské unie. Pokud by na tuto situaci nebylo
reagováno, ČR by se nadále vystavovala kritice evropských institucí za nedostatečně
zharmonizovanou legislativu o centrální bance se zřetelem k budoucímu vstupu ČR
do eurozóny. Přitom ECB i Evropská komise byly v průběhu let 2005 až 2008
opakovaně ujišťovány, že příprava nového, plně harmonizovaného zákona probíhá,
tento zákon bude přijat a bude tak manifestovat v oblasti legislativy centrální banky
připravenost ČR k zavedení eura jako její měny. Ustoupit od tohoto záměru by
znamenalo ztratit do jisté míry věrohodnost v očích evropských orgánů i ECB.
Při vědomí mimořádně dlouhé doby mezi nabytím platnosti a nabytím účinnosti
nového zákona o ČNB (tzv. doby legisvakance) nejsou souběžně s ním připravovány
doprovodné novelizace dalších zákonů. Tyto doprovodné novely budou připravovány
cca 2 roky před datem zavedení eura, kdy se bude česká měna účastnit v kursovém
systému ERM II.

2.2 Adaptace ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy
na zavedení eura
Organizační výbor NKS zahájil práce na metodickém materiálu Adaptace
ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy na zavedení eura. Zpracování
uvedeného materiálu je uloženo Národním plánem, který požaduje „vypracovat
systém a metodiku kontroly připravenosti veřejné správy a zveřejnit systém
hodnocení“. Vyhotovena byla první pracovní verze, která byla předložena
k připomínkám do pracovních skupin NKS. Na základě vznesených připomínek byla
zpracována druhá, výrazně upravená verze, která byla projednána a odsouhlasena
věcně příslušnou pracovní skupinou NKS pro veřejné finance a veřejnou správu.
Materiál byl následně postoupen k připomínkám pracovním skupinám NKS pro
legislativu a pro informatiku a statistiku, přičemž obě tyto pracovní skupiny NKS
materiál také odsouhlasily. S dosavadním stavem prací byla též seznámena Národní
koordinační skupina.
Jmenovaný materiál vychází z programově-projektového přístupu, který se
osvědčuje při řízení velkých a složitých procesů. Má to své opodstatnění, neboť
adaptační procesy ve státní správě se vyznačují třemi charakteristickými rysy:
 nepřípustností jakéhokoli zdržení v připravenosti rezortů na zavedení eura
z důvodu nemožnosti oddalovat závazně vyhlášené cílové datum,
 značnou rozsáhlostí příprav z důvodu velkého množství činností rezortů
dotčených zavedením eura,
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vnitřní složitostí příprav z důvodu značného počtu vnitrorezortních
i mezirezortních návazností mezi úkoly.

Materiál 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 rezortů a v neposlední řadě na úrovni
dílčích úkolů. Vymezeny jsou dodatečné články řídící a koordinační struktury na
mezirezortní i rezortní úrovni, u již existujících článků organizační struktury je
stanovena odpovědnost ve vztahu k adaptačnímu procesu státní správy.
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 rezortu 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, čímž
bude přispívat k souhrnnému obrazu o plnění úkolu na sektorové rezortní úrovni.
Třetí část metodiky popisuje časový harmonogram reportovacích aktivit, který má
zajistit, aby byla vláda pravidelně informována o stavu a průběhu příprav rezortů.
Navržen je systém jedenácti hodnotících cyklů (za tříleté přípravné období), z nichž
každý je zakončen vypracováním Souhrnné zprávy o přípravách ČR na zavedení
eura. Uvedené zprávy mohou získat širší publicitu tím, že se stanou základem pro
setkání národního koordinátora, NKS i členů vlády s představiteli odborné
veřejnosti aktivně zapojené po procesu příprav na zavedení eura.
Navržený systém byl koncipován se zřetelem na dosažení následujících a v nemalé
míře i konfliktních cílů:
 podchycení adaptačních procesů v celé jejich komplexnosti,
 plné využití stávajících řídících struktur rezortů doplněných o vhodné
koordinační prvky,
 účelnost navržené plánovací dokumentace na všech řídících úrovních
rezortů,
 co nejmenší administrativní zátěž rezortů plynoucí z vyhotovování
reportovací dokumentace,
 informovanost vlády o aktuálním stavu příprav v jednotlivých rezortech
a věcných sektorech (zejména sektor legislativy a informatiky),
 odpovědnost rezortů za včasnou a plynulou přípravu na zavedení eura při
hrazení adaptačních nákladů z vlastních rozpočtových prostředků.

2.3 Komunikační strategie k zavedení eura v České republice
Národní plán zavedení eura v České republice zdůrazňuje nezastupitelnou roli
komunikační kampaně pro bezproblémový přechod na jednotnou evropskou měnu.
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Komunikační kampaň má zajistit, aby všichni občané byli včas a dostatečně
informováni o všech podstatných skutečnostech, které pro ně ze zavedení eura
vyplynou.
Účinná komunikační kampaň se musí opírat o promyšlenou koncepci, jejíž podobu
obsahuje první verze materiálu Komunikační strategie k zavedení eura v České
republice. Tento dokument byl zpracován Organizačním výborem NKS a v prosinci
2009 byl projednán pracovní skupinou NKS pro komunikaci. Zpracovaná první
verze bude aktualizována v okamžiku, kdy bude rozhodnuto o termínu zavedení
eura v ČR.
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 ČR 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
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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 Českou národní bankou. Při přípravě, realizaci a řízení
komunikační kampaně k zavedení eura bude využita stávající institucionální
struktura NKS, zejména pak pracovní skupina NKS pro komunikaci, ustavená ve
společné gesci Ministerstva financí a České národní banky. Složení pracovní
skupiny bude uzpůsobováno tak, aby bylo umožněno aktivně spolupracovat všem
dotčeným institucím. 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 ČR,
Asociace krajů ČR). 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. Součástí materiálu je i příloha s indikativním harmonogramem úkolů pro
odpovědné instituce.
Budoucí přijetí komunikační strategie se stane podkladem pro rozhodnutí vlády ČR
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 jedné straně a Ministerstvem financí a Českou národní bankou
na straně druhé. Na základě uzavřených dohod se uvedené evropské instituce
budou finančně či věcně podílet na realizaci vybraných projektů komunikační
kampaně.

2.4 Aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na zavedení eura
V r. 2009 byla provedena aktualizace metodik přípravy finančního sektoru na
zavedení eura, které byly zpracovány v r. 2008 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. Zpracování metodik i jejich aktualizace probíhala
v pracovní skupině NKS pro finanční sektor. Gesci za jednotlivé oblasti převzalo
Ministerstvo financí (konverze produktů kapitálového trhu) a Česká národní banka
(převedení referenčních úrokových sazeb a přepočet zůstatků na účtech). Do
zpracování byla aktivně zapojena profesní sdružení zastupující soukromý sektor,
např. Česká bankovní asociace, Burza cenných papírů Praha, apod.
Přechod finančního sektoru na zavedení eura si do budoucna vyžádá regulaci
v následujících oblastech:
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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 ČR na vhodné referenční úrokové sazby platné v eurozóně.

V případě metodiky přechodu na euro a duálního označování cen na kapitálovém
trhu došlo ke komplexnímu porovnání doporučení pracovní skupiny NKS pro
finanční sektor z r. 2008 s postupy, které aplikovalo v praxi Slovensko. Dále došlo
k doplnění zahraničních zkušeností dalších zemí eurozóny pro oblast přepočtu
základního kapitálu. I nadále se pro Českou republiku jeví jako nejvhodnější
metoda zaokrouhlování po položkách (tzv. princip BOTTOM-UP). Dále byla doplněna
zvláštní pasáž pro deriváty a aktualizovány přílohové tabulky.
Rovněž další dvě metodiky týkající se konverze úrokových sazeb po přijetí eura
a přepočtu zůstatků na účtech ve svých aktualizacích zohlednily aplikované
postupy Slovenska při přechodu na euro. V případě konverze úrokových sazeb po
přijetí eura zůstává i nadále pro ČR otevřenou oblastí konverze sazby PRIBID, která
nemá svůj adekvátní protějšek v sazbách eurozóny. V této chvíli převládá názor, že
by bylo vhodnější tuto sazbu ještě před termínem zavedení eura eliminovat.
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 v České republice.

2.5 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 ČR schválila materiál Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR.
Součástí tohoto materiálu byl harmonogram legislativních prací. Národní
koordinační skupina následně rozhodla, že schválený harmonogram legislativních
prací bude doplněn metodickým materiálem, který podrobněji rozpracuje klíčové
etapy harmonogramu a stane se pomůckou pro jednotlivé rezorty při přípravě
tzv. změnového zákona. Účelem materiálu bude poskytnout doporučení při úpravě
obecně závazných právních předpisů v souvislosti se zavedením eura v ČR.
Pracovní skupinou NKS pro legislativu byl připraven a projednán materiál s názvem
Prováděcí metodika k harmonogramu legislativních prací spočívajících v přípravě
právního prostředí na zavedení eura v ČR (I. etapa – seznam obecně závazných
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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 rezorty 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 rezortů 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.
V příloze materiálu je vzor tabulky pro vytvoření seznamu. Pracovní skupina NKS
pro legislativu dospěla k závěru, že po vyhodnocení zpracovaných seznamů bude
stanoven další postup a prováděcí metodika bude podle potřeby doplněna či
zpřesněna. Materiál je tedy otevřeného charakteru a byl schválen na zasedání NKS
dne 18. listopadu 2009.

2.6 Internetové stránky www.zavedenieura.cz
Organizační výbor NKS spravuje oficiální internetové stránky k euru s doménou
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.). Tyto
základní informace jsou doplněny nejčastějšími otázkami, výkladovým slovníčkem
a užitečnými odkazy.
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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 (např. Lisabonská smlouva a euro, zkušenosti Slovenska se zavedením
jednotné evropské měny).
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. Výhody tohoto přístupu budou patrné zejména v období ostré fáze
příprav na zavedení eura, kdy bude výrazně narůstat rozsah souvisejících
informací. Existence samostatných úvodních stránek pak bude znamenat větší
přehlednost a úsporu času při vyhledávání potřebných informací.
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. Součástí odpovědí
k jednotlivým otázkám kvizu jsou i dodatečné informace, které rozšiřují poznatky
o euru a eurozóně. Po stanovení termínu zavedení eura bude zpracován minimálně
ještě jeden kviz, zaměřený na aspekty zavedení eura v ČR.

2.7 Odborné semináře k technickým přípravám na zavedení eura v ČR
V oblasti odborných seminářů pořádaných Organizačním výborem NKS patřil
k nejvýznamnějším dvoudenní pracovní seminář ve dnech 21.-22. května 2009 na
téma „Aktuální stav technických příprav na zavedení eura v ČR“ ve Smilovicích.
Pořádání podobných pracovních setkání je významnou platformou pro výměnu
odborných poznatků v oblasti technických příprav na zavedení eura v ČR
i v zahraničí, umožňuje na základě kvalifikované diskuse dotvářet řadu
metodických materiálů vzniklých v rámci činnosti NKS a v neposlední řadě plní
v podmínkách ČR i vzdělávací a informační roli. Uvedeného semináře se zúčastnili
členové pracovních skupin NKS z jednotlivých rezortů a ČNB, představitelé
Hospodářské komory a řada dalších expertů. Úvodem byl zhodnocen současný stav
příprav na zavedení eura v ČR, dále byl podrobněji prezentován aktuální vývoj
v legislativních přípravách a záměry v přípravě koncepce komunikační strategie.
Podrobně byla diskutována také problematika zavedení eura do hotovostního
a bezhotovostního oběhu, metodika přípravy státní správy na zavedení eura
a problematika duálního označování v oblasti spotřebitelských cen a finančních
produktů. Závěrečným tématem prvního dne bylo zapojení Hospodářské komory ČR
v přípravách podnikatelského sektoru na zavedení eura. Druhý den bylo ústředním
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tématem semináře plnění kursového konvergenční kritéria, včetně historického
exkurzu do kursových předchůdců ERM II, podmínek vstupu a členství v ERM II
a úskalí zavádění eura v současné době světové finanční a ekonomické krize.
Závěrečné vystoupení se věnovalo zhodnocení procesu zavedení eura ve Slovensku,
Slovinsku, Maltě a Kypru a stavu příprav v zemích mimo eurozónu.
V průběhu roku 2009 proběhlo několik dalších pracovních seminářů k problematice
technických příprav na zavedení eura. V lednu 2009 uspořádal Organizační výbor
NKS seminář na téma „Duální označování spotřebitelských cen“. Na úvod byli
účastníci semináře seznámeni se základními tezemi materiálu „Doporučené postupy
při duálním označování spotřebitelských cen“ a poté diskutovány nejčastěji
zmiňované problémy vzešlé z připomínkového řízení. Následovala vystoupení
pozvaných hostů, kteří představili názor na danou problematiku z pohledu jimi
zastupovaných institucí (Sdružení ochrany spotřebitelů, Hospodářská komora ČR,
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Ministerstvo financí, odbor Cenová politika).
Semináře se zúčastnili členové jednotlivých pracovních skupin NKS a zástupci
zájmových sdružení, jichž se procedura duálního označování nejvíce dotkne. Během
semináře byla identifikována řada problémových oblastí, kterým bude muset být
v budoucnu při přípravě duálního označování věnována zvýšená pozornost.
V únoru 2009 proběhl seminář na téma „Zkušenosti z komunikační kampaně
k zavedení eura na Slovensku“, který byl určen členům NKS a členům pracovní
skupiny NKS pro komunikaci. Na semináři vystoupily tři významné osoby
komunikační kampaně k zavedení eura na Slovensku – vládní zplnomocněnec pro
zavedení eura na Slovensku Igor Barát, mluvčí Národní banky Slovenska Jana
Kováčová a předseda pracovní skupiny pro komunikaci Martin Schuster. Během
semináře byla představena komunikační kampaň k zavedení eura na Slovensku
– její hlavní fáze, využité nástroje i finanční rámec. Zároveň bylo poukázáno na
možná úskalí, jakými jsou výběrové řízení na mediální agenturu, politický kontext
komunikační kampaně a další.

III. Úkoly pro rok 2010
3.1 Pokračování v pracích souvisejících s metodikou 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 (viz kapitola 2.2).
Jedním ze záměrů zpracovatelů tohoto úkolu 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 sytém pro přenos, zpracování
a archivaci předávaných informací.
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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. Odpadlo by tudíž
vyplňování a předávání tabulek v písemné podobě, jakož i jejich manuální
zpracovávání. Informační systém by měl umožnit sledování veškerých změn a také
vytváření nejrůznějších přehledových tabulek. Využitelný by měl být jak pro potřeby
stávajících řídících struktur rezortů, tak pro aktuální informování vlády o stavu
příprav rezortů na zavedení eura.
Je zřejmé, že informační sytém s požadovanými vlastnostmi musí být plně funkční
v dostatečném předstihu před spuštěním „ostré fáze“ technických příprav, která dle
Národního plánu začíná tři roky před okamžikem zavedení eura. Organizační výbor
NKS považuje za žádoucí zahájit práce na upřesňování technického řešení
a funkcionalit podpůrného informačního systému. To znamená následující:
 Posoudit, zda neexistuje vhodná stávající platforma, jež by byla zcela či
s přijatelnými úpravami využitelná pro potřeby informační podpory
adaptace státní správy na zavedení eura.
 Upřesnit detaily stávající metodiky adaptace státní správy, a to zejména
s ohledem
na
podobu
prováděcí
dokumentace
(jednotlivých
standardizovaných tabulek) a systém reportování.
 V nezbytné míře absolvovat počáteční fáze, kterými standardně prochází
vývoj každého informačního systému. Jimi se rozumí soupis požadavků
kladených na systém, vyhotovení předběžné studie s posouzením možných
variant a výběrem konkrétního řešení, vypracování popisu komponent
systému a neposlední řadě i vyjasnění testování a jeho vyhodnocení.
Jmenované aktivity bude Organizační výbor NKS provádět v součinnosti
s odbornými IT útvary Ministerstva financí a ve spolupráci s pracovní skupinou
NKS pro informatiku a statistiku.

3.2 Pokračování v pracích souvisejících s přípravou komunikačních
aktivit k euru
První pracovní verze Komunikační strategie k zavedení eura v ČR, která byla
zpracována v r. 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.
Na základě uvedených zkušeností bude r. 2010 využit k vyjasňování dalších
koncepčních otázek spojených s efektivním vedením komunikační kampaně plnící
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základní cíl, aby občané České republiky byli korektně, v dostatečném rozsahu a ve
správný čas informováni. Není v silách a není ani žádoucí, aby věcnou realizaci
jednotlivých aktivit komunikační kampaně zajišťovala veřejná správa, zejména pak
gestoři komunikační kampaně, jimiž jsou Ministerstvo financí a Česká národní
banka. Pro realizaci některých komunikačních aktivit bude zapotřebí provést výběr
mezi odbornými agenturami s bohatými zkušenostmi v dané oblasti. V praktické
rovině to bude znamenat uskutečnění řady výběrových řízení (např. na
poskytovatele průzkumů veřejného mínění, na realizaci neadresných zásilek do
všech domácností v ČR, na výrobu eurokalkulaček). V zájmu objektivity a hladkého
průběhu zamýšlených veřejných zakázek je proto účelné zabývat se podrobněji
praktickými otázkami zadávací dokumentace, aby pozdější zadávací řízení mohla
probíhat bez časového stresu a v souladu s časovým harmonogramem. Vyjasnění
souvisejících problémů umožní plynulou realizaci komunikační kampaně po
oznámení termínu zavedení eura v České republice.
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 na celý proces zavedení eura by
bylo závažné. Je proto nutné v předstihu promyslet možné reakce v oblasti
komunikace, pokud by některá z identifikovaných rizik nastala. Významnou roli při
zvládaní krizových situací sehrává správně volená a koordinovaná komunikace,
reagující na případný problém s minimálním časovým zpožděním. Na základě
uvedených důvodů proto bude připraven plán krizové komunikace k zavedení eura.
Tento materiál bude obsahovat zejména výčet možných rizik při zavedení eura
v České republice. Vyjasněny budou nástroje pro identifikaci krizové situace, jakož
i formy komunikace v závislosti na typu krizové situace. A v neposlední řadě
popsány budou základní principy krizové komunikace, které bude nezbytné pro
zvládnutí krizové situace dodržovat.

3.3 Příručka pro členy zastupitelstva obcí a krajů při přípravách na
zavedení eura v ČR
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. Oproti finančnímu
sektoru a ústřední státní správě však bylo doposud ze strany NKS vykonáno
v metodické přípravě územních samosprávných celků relativně málo. V zájmu
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dosažení pokroku i v této oblasti Organizační výbor NKS zamýšlí vypracovat
v průběhu roku 2010 první pracovní verzi tzv. Příručky pro členy zastupitelstva obcí
a krajů při přípravách na zavedení eura v ČR.
Cílem jmenovaného 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 (četnost rizikových
skupin, vzdělanostní a demografická struktura).
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 eura, 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. Součástí
plánu bude i zpracování krizového scénáře a způsob monitorování postupu
územních samosprávných celků při přípravě na zavedení eura.
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Metodika bude vycházet ze zkušeností Slovenska i dalších členských států
eurozóny. Při jejím vypracování se bude Organizační výbor NKS opírat o nový
twinning projekt, v němž problematika adaptace územních samospráv bude
představovat jedno ze stěžejních témat (viz bod 3.5). Při diskusi věcných otázek
specifických pro územní samosprávné celky bude navázána spolupráce
s Ministerstvem vnitra, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR.

3.4 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, na jejíž přípravě se bude podílet Organizační výbor NKS ve
spolupráci s pracovní skupinou NKS pro informatiku a statistiku, 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.
Národní plán považuje za nezbytné, aby tento jednotný metodický rámec byl
v základních rysech vytvořen nejpozději k datu €-36 měsíců (tj. zhruba k okamžiku
vyhlášení cílového data zavedení eura v ČR) 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,
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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.

3.5 Twinning projekt mezi Adetef (Francie), Národní bankou Slovenska
a Ministerstvem financí ČR
Organizační výbor NKS během 1. čtvrtletí 2010 předloží Evropské komisi návrh
třístranného twinning projektu mezi vládní agenturou pro mezinárodní technickou
kooperaci Adetef (Francie), Národní bankou Slovenska a Ministerstvem financí ČR.
Věcná podoba projektu a časový harmonogram již byly mezi uvedenými stranami
odsouhlaseny. Projekt se zaměřuje na detailní otázky strategie a realizace
komunikační kampaně k zavedení eura, zavedení eura v oblasti státní správy
a územní samosprávy.
Uvedené tématické okruhy budou patřit ke klíčovým z hlediska činnosti NKS v roce
2010, včetně vypracování či aktualizace stěžejních metodických materiálů pro
potřeby budoucího zavedení eura v ČR. Bude proto žádoucí získat k nim
z prostředků Evropské komise kvalifikovanou informaci, a to jak z hlediska
souhrnné zkušenosti západoevropských zemí, tak i Slovenska, které má v těchto
ohledech aktuální poznatky bezprostředně aplikovatelné v České republice. Projekt
by se měl uskutečnit ve druhé polovině roku 2010. Za českou stranu se projektu
zúčastní vedle pracovníků Organizačního výboru NKS také další experti
Ministerstva financí, ČNB a dalších rezortů, kteří jsou zapojeni do činnosti věcně
příslušných pracovních skupin NKS.
Projekt bude navazovat na již úspěšně završený twinning projekt mezi Národní
bankou Belgie, ČNB a Ministerstvem financí. Vedle nesporného vzdělávacího efektu
měl tento projekt pozitivní dopady do konkrétních výstupů činnosti NKS (zejména
na podobu první verze metodiky adaptace státní správy na zavedení eura v ČR a na
metodiku přechodu z Kč na euro a duálního označování cen na kapitálovém trhu).
Lze očekávat, že podobně pozitivní efekt přinese i nyní připravovaný třístranný
projekt.

IV. Náklady na plnění Národního plánu
S ohledem na deklarovaný princip účelně vynaložených nákladů v přípravách na
zavedení eura, které probíhají v podmínkách doposud nestanoveného termínu
zavedení eura, je vláda i veřejnost informována o výši přímých nákladů
vynaložených Organizačním výborem NKS ze speciální položky rozpočtu
Ministerstva financí. Zachyceno je období od dubna 2007, kdy byl schválen Národní
plán zavedení eura v ČR, do konce roku 2009. V přiložené tabulce jsou náklady
členěny podle jednotlivých let a podle hlavních výdajových položek (uvedené částky
jsou včetně DPH).
1.

Název
Poradenství (odborné

2007
472.000

18

2008
238.000

2009
327.000

Celkem Kč
1.037.000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem

studie a analýzy)
Tisk Národního plánu
a další propagační
materiály
Další služby (překlady
a grafické služby)
Informační web
www.zavedenieura.cz
Konference a odborné
semináře
Služební cesty
Pohoštění

437.000

0

0

437.000

21.000

41.000

0

62.000

1.200.000

0

0

1.200.000

309.000

349.000

1.000

659.000

207.000
0
2.646.000

325.000
18.000
971.000

127.000
9.000
464.000

659.000
27.000
4.081.000

Z tabulky je patrné, že některé náklady mají povahu jednorázových výdajů (částka
1.200.000 Kč na vytvoření informační internetové stránky www.zavedenieura.cz
a částka 437.000 Kč připadající zejména na tisk Národního plánu). Ostatní výdaje
mají opakovanou povahu, přičemž nejvýznamnější položku ve výši 1.037.000 Kč
představují zadávané odborné studie a analýzy, které jsou průběžně zveřejňovány
na informačním webu www.zavedenieura.cz. Výdaje na pořádání mezinárodních
konferencí a odborných seminářů dosáhly ve sledovaném období výše 659.000 Kč.
Jejich multimediální prezentace jsou rovněž k dispozici na informačním webu
www.zavedenieura.cz.. Výdaje na cestovné, které do značné míry souvisejí se
zapojením Organizačního výboru NKS do pracovních výborů Evropské komise
a s reprezentací České republiky na slavnostním zavádění eura na Maltě, Kypru
a Slovenku, činily ve sledovaném období 659.000 Kč.

V. Závěr
V roce 2009 pokračovaly technické přípravy na zavedení eura v ČR bez znalosti
závazného termínu, kdy bude euro zavedeno. V důsledku zvýšených nejistot
ohledně schopnosti ČR 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 ČR
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 ČR, 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
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v podobě naplňování a kontrolování
technických postupů a doporučení.

stanovených

časových

harmonogramů,

VI. Aktualizované matice s indikativním harmonogramem
úkolů pracovních skupin
Součástí Zprávy o plnění Národního plánu je sjednocení podoby stanovených úkolů
Národního plánu do přehledné matice úkolů podle jednotlivých pracovních skupin.
Termíny pro plnění úkolů jsou obecně časovány v návaznosti na stanovené datum
zavedení eura v České republice ve formátu € ± n, kde n je počet měsíců před
resp. po okamžiku zavedení eura (pokud není v tabulce specifikováno jinak). Oproti
minulé verzi byly doplněny též tabulky s přehledem plnění úkolů stanovených
Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS.

6.1 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura ve
finančním sektoru a stav jejich plnění
číslo
1
1.1
1.2

1.3

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Zavedení € do hotovostního
oběhu
Příprava euromincí a
eurobankovek
o výběr návrhů na národní
strany mincí
o výběr námětů
o rozhodnutí o struktuře
euromincí v oběhu, stanovení
předpokládaného počtu
potřebných mincí
o výběrové řízení na dodavatele
mincí
o výroba nástrojů (ve spolupráci
s mincovnou), výroba
limitovaného množství vzorků
mincí všech hodnot
o zahájení výroby mincí
o stanovení potřebného objemu
bankovek, počátek jednání
s ECB o uzavření smlouvy o
předzásobení s příslušnou NCB
Plán pro výměnu oběživa
Příprava předzásobení bank €
o závazné požadavky
eurobankovek
o závazné požadavky euromincí
o zahájení předzásobení bank
Druhotné předzásobení
o závazné požadavky bank na
euromince a eurobankovky
v nominální hodnotě
o zahájení druhotného
předzásobení
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€-36

€

€-36

€-24

€-36
€-24

€-30
€-24

€-24

€-18

€-18

€-6

€-6
€-24

€-6
€-12

€-36
€-24
€-12

€-13
€-12
€-6

€-12
€-3

€-6
€

€-12

€-6

€-1

€

Předpokládaní
gestoři

ČNB

ČNB
ČNB+banky

ČNB+banky

ČNB + banky

číslo
1.4

1.5

1 .6

1.7
1.8
2
2.1.

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-27
€

Změny v systému platebních karet,
ATM, prodejních automatů apod.
o změny nastavení ATM
o ATM (bankomaty) – změny SW
vybavení
Duální oběh, výměna bankovek a
mincí, stažení a likvidace Kč
o duální oběh
o výměna stahovaných mincí
v bankách
o výměna stahovaných bankovek
v bankách
o výměna stahovaných mincí
v ČNB
o výměna stahovaných bankovek
v ČNB
Přeprava, skladování, ochrana
hotovosti
o eurobankovek a euromincí
o bankovek a mincí české měny
stahovaných z oběhu
Logistická podpora výměny oběživa
o výběr uschovacích míst
s potřebnou kapacitou (pro
euro mince + pro Kč mince) a
jejich stavební úpravy a
zabezpečení
o výběr střediska pro ničení
mincí Kč a jeho zabezpečení
(bude-li to nutné)
o zahájení likvidace zásob
českých mincí (bude-li to
nutné)
o úprava poboček pro příjem
eura – úprava vjezdu dotačních
boxů, příp. technickobezpečnostních systémů
o příprava, příp. úprava
přepravních vozidel dle
požadavku ECB
o projednání způsobu ochrany
transportů peněz s Policií ČR
o příprava techniky na
zpracování euromincí a
eurobankovek, jednání se
servisními organizacemi
Likvidace bankovek a mincí české
měny stažených z oběhu
Komunikace s odbornou a laickou
veřejností

€-27
€-27

€
€

€-24

€+6

ČNB, banky

€
€

€+2 týdny
€+6

banky, ČNB
banky

€

min €+6

€

€+60

ČNB

€

bude rozh.
dodatečně

ČNB

€-12
€-12
€-24

€-6

€-36

€-6

€-6

€+

€-36

€-12

€-24

€-6

€-24

€-6

€-36

€

€-12

Zavedení € do bezhotovostního
oběhu
Plné zapojení do systému TARGET2
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Předpokládaní
gestoři
banky,
autorizační a
zpracov. centra

banky

ČNB, banky,
CIT
ČNB, banky
ČNB, banky,
CIT
ČNB, banky,
CIT, Policie ČR

ČNB

€-36

€+12

ČNB, banky

€-36

€-6

ČNB – účast
povinná;

číslo

2.2

3
3.1

3.2
3.3

3.4

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Konverze účtů, platebních karet a
dalších platebních nástrojů
o konverze bankovních účtů
o konverze úvěrových produktů,
akreditivů a záruk
Změny v systému platebních karet
o POS (prodejní místa) – změna
SW vybavení
Duální označování cen a peněžních
částek
o začátek
o konec
Elektronické bankovnictví
Změny TPS – CERTIS, IBAN, BIC
Konverzní pravidla a pravidla pro
zaokrouhlování (nařízení EU
1103/97 a 974/98)
Konverze produktů mezibankovního
trhu (spot, opce, swap)
Konverze opravných položek,
pojištění vkladů

Předpokládaní
gestoři
banky – dle
vlastního
uvážení

€-36
€-30

€
€

banky
banky

€-30

€

banky,
autorizační a
zprac. centra
banky

€-(5-6)
€+12
€-30
€-36
€-36

€-6
€
€

€-24

€

banky
ČNB, banky
obecně přijatá
pravidla pro
zaokrouhlování
ČNB, banky

€-24

€

banky

€-24

€

€-24

€

Adaptace tržních indexů a
referenčních sazeb, změna
kurzovního lísku (z ČNB na ECB)

€-24

€

Přizpůsobení vypořádacích systémů
(SKD, burza, SCP, RM-S apod.)
Konverze IT a účetních systémů
Interní SW systémů a aplikaci
subjektů finančního trhu
Externí SW systémů subjektů
finančního trhu
Přehled opatření v souvislosti
s ochranou spotřebitele (zejména
duální označování cen výrobků a
služeb a peněžních částek)
o koncepce ochrany spotřebitelů
při zavedení eura

€-24

€-12

€-36
€-36

€
€-6

ČNB, subjekty
finančního trhu
MF a ČNB,
subjekty
finančního trhu
provozovatelé
systémů
ČNB, subjekty
finančního trhu
provozovatelé
systémů
banky
banky

€-36

€-6

banky

€-36

€-30 (+
přípr. fáze)

€-24

€-6

€-12

€-(5-6)

Subjekty finančního sektoru a
euro, IS, ochrana spotřebitele
Konverze majetkových podílů,
přepočet základního kapitálu
Konverze cenných papírů a dalších
produktů finančního trhu

o duální označování (příprava –
zahájení)
o konec duálního označování

€+12
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MPO ČR, MF
ČR, NKS
banky a ostatní
subjekty
finančního
sektoru

číslo

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Předpokládaní
gestoři

4

Legislativa1

4.1

Příprava nového zákona o ČNB

2006

4.2

Vyhláška ČNB o ukončení platnosti
CZK
Smluvní dokumentace k bankovním
produktům a službám

€-12

2010
(platnost,
účinnost =
€)
€

€-24

€-6

ČNB, banky

€-36

€+6

banky

€-36

€+6

ČNB, banky

€-36

€+2

€-24

€+12

subjekty
finančního trhu,
ČNB
ČNB, subjekty
finančního trhu,
CIT

4.3
5

Komunikace

5.1

Komunikace a příprava na €
nebankovních organizací
souvisejících s chodem bankovního
sektoru (mobilní operátoři,
VISA/MasterCard, Burza CP)
Komunikace a vzdělávání
pracovníků v oblasti finančního
sektoru
Interní komunikace

5.2
5.3
5.4

Externí komunikace – vůči
klientům / spotřebitelům

ČNB

ČNB

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

Popis, specifikace

Termín
Splnění
Poč.
přípravy
2006
2010

Stav plnění

4.1

Příprava nového zákona o ČNB

Aktuálně byl návrh zákona
schválen v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR.

PČ
NKS
na
2009

Aktualizace metodiky „Příprava
finančního sektoru na zavedení
eura“

2009

PS pro FS zpracovala
aktualizaci; schválena NKS
dne 18.11.2009 a
zveřejněna na
www.zavedenieura.cz.

PČ
NKS
na
2008

Příprava finančního sektoru na
zavedení eura
1. Metodika přepočtu zůstatků
na účtech vč.
zaokrouhlování
2. Metodika přechodu na euro
a duálního označování na
kapitálovém trhu
3. Konverze úrokových sazeb

2008

PS pro FS zpracovala
metodické materiály,
přičemž k některým
problémovým otázkám
prozatím není navrženo
konečné řešení.
Materiály budou průběžně
aktualizovány.

Národní plán zavedení eura v České republice bude dále aktualizován v návaznosti
na usnesení vlády č. 266 ze dne 19. března 2007 po provedení změny zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů (kompetenční zákon).
1
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číslo

Popis, specifikace

Termín
Poč.
Splnění
přípravy

Stav plnění

po přijetí eura

6.2 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura
v oblasti legislativy a stav jejich plnění
číslo

Popis, specifikace

1

Příprava obecného zákona

2

Příprava Harmonogramu
legislativních prací souvisejících
se zavedením eura2

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-38
€-18

€-36

€

Předpokládaní
gestoři
MF + ČNB +
NKS
Bude
stanoveno

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

Popis, specifikace

Termín
Poč.
Splnění
přípravy
2009

Stav plnění

PČ
NKS
na
2009

Prováděcí metodika
k harmonogramu legislativních
prací

PČ
NKS
na
2008

Metodická příprava právního
prostředí na zavedení eura
(materiál k rozhodnutí vlády o
koncepci příprav legislativního
prostředí)

2008

OV NKS zpracoval
v součinnosti s PS pro LEG
a PS pro VFaVS materiál
„Příprava právního
prostředí na zavedení eura
v ČR“, který byl předložen
k připomínkám a
odsouhlasen NKS.

PČ
NKS
na
2007

Projednat obsah návrhu
Obecného zákona o zavedení eura
(ustavit na MF pracovní skupinu
úzce spolupracující s OV NKS a
PS pro LEG; předložit principy
návrhu zákona)

Říjen
2007

PS pro Obecný zákon
zpracován materiál
„Obecný zákon o zavedení
eura v ČR – základní
principy“.

PS pro LEG zpracovala
první část prováděcí
metodiky k první etapě
harmonogramu; materiál
schválen NKS dne
18.11.2009.

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

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Předpokládaní
gestoři

Konkrétnější časový harmonogram bude zpracován následně po stanovení cílového
termínu vstupu ČR do eurozóny.
2
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číslo
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

2.2

Popis, specifikace
Státní rozpočet, rozpočty
územních samospráv a státní
fondy
Zpracování závěrečných účtů
kapitol a SZÚ ve dvojím vyjádření
za rok předcházející roku €
Příprava SR na € bude prováděna v
korunách a rovněž v eurech
Finanční vypořádání ve dvojím
vyjádření za rok předcházející roku
€
Úprava finančních vztahů SR k
rozpočtům ÚSC
Sociální zabezpečení a veřejné
zdravotní pojištění
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)
Příprava duálního označování
výplat dávek důchodového a
nemocenského pojištění a dalších
sociálních dávek

3

Účetnictví a výkaznictví

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

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)
Vykazování statistických údajů o
daňových příjmech v časových
řadách bude přepočítáno
koeficientem pro umožnění
provádění meziročního porovnání a
analýzy.
Zpracování metodických postupů
souvisejících s procedurami celního
a daňového řízení dle celního
kodexu

4.2

4.3

Termín
Poč. přípravy
Splnění

€

€+4

€-9

€-3

€

€+3

€-9

€-3

Předpokládaní
gestoři
MF

MF+MPSV+MZd
€-9

€-3

€-12

€-6 až €+12

MF
€

€

MF
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€-12

€+6

€-12

€+12

€-12

€

číslo

Popis, specifikace

5

Mzdy a platy

5.1

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

6

Konverze informačních systémů

6.1

Zabezpečení úprav informačních
systémů Veřejné správy

7

Legislativa

7.1

Úprava se bude týkat daňové,
sociální oblasti a veřejných
rozpočtů
Upravení zákona č. 190/2004 Sb.,
o dluhopisech, ve znění pozdějších
předpisů

7.2

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Předpokládaní
gestoři
MPSV

€-12

€-6 až €+12

Složky Veřejné
správy
€-24

€-6
MF+MPSV+MZd

€-24

€-12

€-24

€-12

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

Popis, specifikace

Termín
Splnění
Poč.
přípravy
2009

Stav plnění

PČ
NKS
na
2009

Metodika přípravy státní správy
na zavedení eura

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
zdravotnictví“, dokončení
prací v roce 2009.

PČ

Provést rámcovou analýzu

Březen
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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.

Ve spolupráci PS pro

číslo

Popis, specifikace

NKS
na
2007

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

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)

Termín
Poč.
Splnění
přípravy
2008

Leden
2008

Stav plnění
VFaVS a OV NKS
zpracován analytický
materiál „Odhad
rozpočtových nákladů
spojených s principem
nepoškození občana při
zavedení eura v ČR“.

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

6.4 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura
v oblasti informačních a statistických systémů a stav jejich plnění
Termín

Číslo
Popis, specifikace
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Předpokládaní
gestoři

Poč. přípravy
Splnění
Opatření pro ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
Zmapování současného stavu
€-36
€-32
PS pro IaS
informačních systémů ministerstev
a ostatních orgánů ústřední státní
správy s ohledem na provázanost
těchto systémů s přechodem na
euro a se souvisejícími
legislativními změnami. Stanovení
obecné metodiky, podle které by
měla ministerstva a ostatní orgány
ústřední státní správy při přechodu
na euro postupovat.
Analýza přípravy na zavedení Eura
2008
2009
PS pro IaS
ve Slovinsku a účinnost těchto
Požádat o
příprav z hlediska prvního roku
spolupráci
fungování
příslušné orgány
ve Slovinsku
Analýza přípravy na zavedení Eura
2010
2011
PS pro IaS
na Slovensku a účinnost těchto
Požádat o
příprav z hlediska prvního roku
spolupráci
fungování
příslušné orgány
na Slovensku
Analýza přípravy na zavedení Eura
2011 a dále
PS pro IaS
a účinnost těchto příprav z hlediska
Požádat o
praktického fungování v dalších
spolupráci
zemích, které zavedou Euro po roce
příslušné orgány
2009 a před ČR (Polsko, pobaltské
těchto zemí
státy)
Provést revizi existujících
Ministerstva a
finančních IS ve své působnosti a
€-36
€-32
ostatní ústřední
určit, které je potřeba pro přijetí
orgány státní
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1.6

1.7

1.8

1.9

eura přizpůsobit.
Po provedené revizi vypracovat plán
konverze a úpravy finančních IS,
který bude obsahovat potřebné
kroky na zabezpečení konverze
finančních údajů obsažených v IS,
případně samotné přizpůsobení
fungování IS.
Na základě plánu konverze a
úpravy finančních IS v souladu s
doporučeními podle popisu
nejdůležitějších úkolů (viz NP bod
7.4) provést samotnou konverzi
finančních IS.
Fáze testování IS po provedení
konverze. Během této fáze
proběhne dolaďování IS a
odstranění nedostatků zjištěných
během testovacího provozu.
Spuštění IS, které budou
připraveny na podmínky eura, jako
zákonného platidla.

€-32

€-18

€-18

€-12

€-12

€-6

€-18

€-12

Ministerstva a
ostatní ústřední
orgány státní
správy
ČSÚ

€-34

PS pro IaS

€-32

Subjekty územní
samosprávy

Tvorba a novelizace metodiky pro
všechna pracoviště státní
statistické služby a koordinace
pracovišť státní statistické služby,
včetně používané metodiky,
ukazatelů, měrných jednotek a
stanovení obsahu statistických
zjišťování.

2.
2.1

Opatření pro subjekty územní samosprávy
Zmapování současného stavu IS
€-36
orgánů územních samospráv, obcí,
měst a krajů s ohledem na
provázanost těchto systémů s
přechodem na euro a s případnými
souvisejícími legislativními
změnami. Stanovení obecné
metodiky, podle které by měly
orgány územních samospráv, obcí a
měst při přechodu na euro
postupovat.
Provést revizi existujících
€-34
finančních IS ve své působnosti,
které je potřeba pro přijetí eura
přizpůsobit.
Po provedené revizi vypracovat plán
konverze a úpravy finančních IS,
který bude obsahovat potřebné
€-32
kroky na zabezpečení konverze
finančních údajů obsažených v IS
případně samotné přizpůsobení
fungování IS.
Na základě plánu konverze a
úpravy finančních IS v souladu s
doporučeními podle popisu
€-30
nejdůležitějších úkolů (viz NP bod

2.3

2.4
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Ministerstva a
ostatní ústřední
orgány státní
správy

€-30

1.10

2.2

€-30

správy
Ministerstva a
ostatní ústřední
orgány státní
správy

Ministerstva a
ostatní ústřední
orgány státní
správy

Subjekty územní
samosprávy
€-30

Subjekty územní
samosprávy
€-18

2.5

2.6

3.
3.1

3.2

7.4) provedou samotnou konverzi
finančních IS.
Fáze testování IS po provedení
konverze. Během této fáze
proběhne dolaďování IS a
odstranění nedostatků zjištěných
Spuštění IS, které budou
připravené na podmínky eura jako
zákonného platidla.

€-18

€-12

Subjekty územní
samosprávy

€-12

€-6

Subjekty územní
samosprávy

Opatření pro zavedení eura v podnikatelské sféře
Zmapování současného stavu IS v
€-36
podnikatelské sféře s ohledem na
provázanosti těchto systémů
s přechodem na euro a s
případnými souvisejícími
legislativními změnami.
Vypracování obecných doporučení,
která podnikatelskou sféru včas
připraví na přechod na euro. V
rámci podniku zde bude
nezanedbatelná role podnikového
euro koordinátora (viz též kapitola
Nefinanční sektor a ochrana
spotřebitele).
Zhodnocení použitelnosti
€-24
softwarového vybavení.

€-32

PS pro IaS

€-18

Subjekty
podnikatelské
sféry
Subjekty
podnikatelské
sféry
Subjekty
podnikatelské
sféry

3.3

Prověření kapacity hardwarového
vybavení.

€-24

€-18

3.4

Přizpůsobení a nákup softwarového
vybavení.

€-18

€-6

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

Popis, specifikace

1.2

Analýza přípravy na zavedení Eura
ve Slovinsku a účinnost těchto
příprav z hlediska prvního roku
fungování

PČ
NKS
na
2008

Příprava systému sledování
cenové hladiny během zavádění
eura

Termín
Poč.
Splnění
přípravy
2008
2009

2008
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Stav plnění
Dne 2.10.2007 byl
uskutečněn seminář PS
pro IaS za účasti
slovinského experta na
informatiku. Zkušenosti
s přechodem státní správy
na euro jsou zahrnuty do
pracovního materiálu
„Metodika přechodu státní
správy na euro“.
PS pro IaS (ČSÚ)
zpracován pracovní
materiál k měření
cenového vývoje v období
zavádění eura v ČR.

6.5 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za
oblast nefinančního sektoru a ochrany spotřebitelů a stav jejich
plnění
číslo
1
1.1

1.2

1.3
1.4

Popis, specifikace
Duální označování cen a duální
cirkulace
Zajištění fungování systému
řádného duálního označování cen
zboží, služeb v souladu s
příslušnými předpisy – euro
informativní
Zajištění fungování systému
řádného duálního označování cen
zboží, služeb v souladu s
příslušnými předpisy – euro platné
Dopracování metodiky duálního
označování cen a její případná
průběžná aktualizace
Zajištění fungování systému duální
cirkulace v oblasti prodeje zboží a
služeb

2

Etika přechodu na euro

2.1

Podpora přijetí dohody mezi
organizacemi spotřebitelů a
profesními sdruženími a firmami,
obsahující dobrovolný závazek
etického přístupu obchodníků k
přechodu na euro
Zajistit podporu a publicitu v
systému dohod o etickém přístupu
obchodníků v rámci komunikační
kampaně

2.2

3

Kontrola, monitoring cen

3.1

Provádění podrobnějšího
monitoringu cen v kratších
časových intervalech dle
připraveného scénáře průběžně
aktualizovaného v návaznosti na
cenový vývoj
Kontrola dodržování zákonných
povinností upravujících přechod na
euro v oblasti ochrany spotřebitelů
(např. správné označování cen)
příslušnými dozorovými orgány;
příprava potřebných metodik na
úrovni těchto dozorových orgánů
Zajištění elektronických,
telefonických a jiných cest na
úrovni dozorových orgánů,
umožňujících bezproblémovou
komunikaci občanů s těmito orgány

3.2

3.3

Termín
Poč. přípravy
Splnění

€-6

€

€

€+12

€-18

€-6

€

€+0,5

Předpokládaní
gestoři
MPO, MF

MPO, Svaz
obchodu a CR,
spotřebitelská
sdružení
€-12

€+12

€-12

€+6

MPO, MF, ČSÚ
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€

€+12

€-6

€+12

€-12

€+12

číslo

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění

Předpokládaní
gestoři

pro případy oznamování porušení
práv spotřebitelů při zavádění eura
a pro uplatňování dotazů a žádostí
o rady
4
4.1

Podnikové aspekty přechodu na
euro
Bude určeno podnikovými
požadavky či zkušenostmi

Trvale,
průběžně

Trvale,
průběžně

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

Popis, specifikace

PČ
NKS
na
2008

Nástroje na ochranu spotřebitele
před neodůvodněným zvyšováním
cen, zejména duální označování
cen, etický kodex

PČ
NKS
na
2008

Doporučené postupy pro malé a
střední podniky v přípravách na
zavedení eura

Termín
Poč.
Splnění
přípravy
2008

2008

Stav plnění
OV NKS zpracoval
materiál „Doporučené
postupy při duálním
označování
spotřebitelských cen“,
v lednu 2009 k tématu
proběhl seminář
Zahájena spolupráce
s HK ČR

6.6 Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura
v oblasti komunikace a stav jejich plnění
číslo
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1.

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění
srpen 2007
únor 2008

Informační internetové stránky o
zavedení eura v ČR na adrese
www.zavedenieura.cz
vyhodnocování uživatelnosti webu
aktualizace a doplnění po vstupu do
ERM II
aktualizace a doplnění po zrušení
výjimky
Distribuce tištěných materiálů se
základními informacemi o
zavedení eura
Distribuce informačních materiálů
podnikatelům

březen 2008
€-36

€+6
€-30

€-12

€-6

průběžně

průběžně

MF, ČNB

průběžně

průběžně

MF, ČNB,
spotřebitelská
sdružení

2.2

Distribuce informačních materiálů
občanům/spotřebitelům

průběžně

průběžně

3

Spolupráce s médií, odborné
konference, přednášky, školení a
semináře

průběžně

průběžně
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Předpokládaní
gestoři
MF

MF, ČNB

číslo

Popis, specifikace

Termín
Poč. přípravy
Splnění
€-36
€+12

Předpokládaní
gestoři
MF, ČNB

4

Vlastní průzkum veřejného
mínění

5

Komunikační strategie

5.1
5.2
5.3

Příprava komunikační strategie
Výběr loga národní kampaně
Zahájení komunikace
* Období od vstupu do ERM II do
rozhodnutí o zrušení výjimky na
zavedení eura orgány EU
* Období od zrušení výjimky na
zavedení eura do zavedení eura
* Období po zavedení eura

€-36
€-36
€-36

€-30
€-26
€+6

6

Plán krizové komunikace

€-36

€-30

MF, ČNB

7

Komunikační aktivity v
souvislosti se zavedením eura na
Slovensku

březen 2008

březen 2009

MF, ČNB

8

Spolupráce s organizacemi na
ochranu spotřebitelů a
podnikatelskými organizacemi

průběžně

průběžně

MF, ČNB

MF, ČNB

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS:
číslo

1
1.1

Popis, specifikace

Termín
Poč.
Splnění
přípravy
srpen
únor
2007
2008

Informační internetové stránky o
zavedení eura v ČR na adrese
www.zavedenieura.cz
vyhodnocování uživatelnosti webu

6

Komunikační aktivity
v souvislosti se zavedením eura
na Slovensku

PČ
NKS
na
2009

Komunikační strategie zavedení
eura

březen
2008
březen
2008

€+6
březen
2009

2009
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Stav plnění
Splněno, stránka
spuštěna 28.2.2008
průběžně
průběžně, pracovní
seminář v únoru 2009

OV NKS zpracoval
1. pracovní verzi
materiálu „Komunikační
strategie k zavedení eura
v ČR“; materiál
projednán a schválen
v PS pro KOM dne
12.1.2010

