
Podnikatelé jsou rozděleni. Rychlé 
přijetí eura si přeje jen někdo 
Česká měna přináší trable, myslí si část tuzemských podnikatelů, 
kteří souhlasí s názorem prezidenta Miloše Zemana, že by Česko 
mělo rychle přijmout euro. Zhruba stejně početná skupina 
byznysmenů však v anketě iDNES.cz tvrdí, že s přijetím eura není 
kam spěchat, nebo společnou měnu rovnou odmítá. 

 
(Ilustrační snímek) | foto: Reuters 

ANKETNÍ OTÁZKA: Souhlasíte s výroky Miloše Zemana, že by Česká národní 
banka měla vykročit k rychlému přijetí eura? 

 

Tomáš Němec, spolumajitel a šéf skupiny České gumárenské společnosti 
Nechci se úplně vyjadřovat k výrokům pana prezidenta, ale ano, z pohledu 
průmyslníka a člověka, který obchoduje se zbožím ve velkých objemech napříč 
hranicemi, je určitě klíčová měnová stabilita. A ta by z mého pohledu byla mnohem 
jistější, kdyby koruna nebyla. Koruna je malá a zranitelná měna. Osobně jsem z 
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politického pohledu spíše euroskeptik, ale když už tu nějaký společný měnový 
systém existuje, měli bychom být jeho součástí. 

 

Jan Prádler, předseda představenstva a spolumajitel energetické společnosti 
Nionex 
Už nyní je autonomie české měny relativní. Jsme s eurem provázaní víc než dost, 
navíc při velikosti české ekonomiky a její měny s ní může velký investiční hráč v 
Londýně zamávat kolikrát více než celá ČNB. Což se v minulosti několikrát ukázalo. I 
přes tyto výhrady se ale osobně do eura příliš nehrnu. Když vidím, co se děje v 
Řecku a dalších zemích, jsem i za tu platonickou autonomii rád a doufám, že vydrží 
co nejdéle. 

 

Stanislav Bernard, majitel pivovaru Bernard 
Dlouhodobě říkám, že jsem za korunu rád. Určitě to není všelék a i ona může být 
vystavena různým turbulencím. Ale myslím, že samo euro bude mít velké problémy, 
viz situace v Řecku. Eurozóna pro mě není ekonomicky zdravé prostředí, kam je 
dobré se za každou cenu nyní hrnout. 
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Jiří Belinger, výrobce zahradní techniky Vari 
Nám aktuálně dělají největší starosti výkyvy kurzu eura, potažmo koruny vůči dolaru. 
To se dotýká celé řady výrobců, kteří nakupují třeba suroviny v Asii za dolary. A tyto 
starosti by ani vstup Česka do eurozóny zcela nevyřešil. Ale je pravda, že by se nám 
celkově lépe žilo s eurem. Podnikáme a prodáváme v Evropě, tudíž společná měna 
by spoustu věcí ulehčila. 

 

Roman Blažíček, Lasselsberger 
Osobně jsem byl dlouhodobě pro vstup do eurozóny v době, kdy byla stabilní. Když 
se však ukazuje, že ta stabilita je chatrná, tak to nepovažuji za ideální krok. ČNB 
nerozhoduje o tom, jestli vstoupíme nebo nevstoupíme do eurozóny. To je spíš věcí 
vlády. Docela často se stýkám s panem guvernérem a strategie ČNB se neliší 
zásadně od Evropské centrální banky, jejímž cílem je inflace. Nevím tedy, čím 
bychom mohli ještě více přispět k tomu, abychom se přiblížili k eurozóně. 

Na vstup do eurozóny mám tedy stejný názor, jako má pan guvernér, a sice že to je 
politická otázka. Řekl bych, že panu prezidentovi se v tuto chvíli jedná o něco jiného 
než vstup do eurozóny. 
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Pavel Juříček, Brano Group 
Euro už mají Litva, Lotyško a pro nás je to jen logický krok. Eurozóna se bez Řecka 
objede a zdá se, že Portugalsko i Španělsko už drží basu, když to řeknu jednoduše. 
Ve chvíli, kdy se o vstupu do eurozóny rozhodne, tak to bude trvat tři roky. 
Podnikatelé a velké firmy jsou pro, a i malým podnikatelům, kteří nakupují v Česku a 
prodávají do zahraničí, to pomůže. Navíc já třeba do Škodovky už patnáct let 
prodávám za euro, koruny mám jenom na mzdy a jsou s tím spojené zbytečné 
transakční náklady. 

 

Jindřich Fikar, Čokoládovny Fikar 
Exportuji, dostávám eura a jsem také velkým příznivcem Evropské unie. Myslím ale, 
že s eurem není kam spěchat a korunu bych ještě chvíli ponechal. Po euru křičí 
většinou velcí exportéři, kteří v něm musí plánovat, ale pro menší a střední 
podnikatele je koruna výhodná. Je to však jen otázka načasování. Pokud by 
byla otázka položená, zda euro vůbec přijmout nebo nikoliv, tak jsem pro přijetí. 
Určitě bych to ale neuspěchával a hlavně neposílal do ČNB kamarády prezidenta, 
kteří budou pro euro. Mají tam sedět nezávislí odborníci, kteří podle mě byli i za 
prezidenta Klause. Podle mě si tak Miloš Zeman jen kolíkuje prostor. 
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Andrej Babiš, ministr financí 
Na vstup do eurozóny není doba. Eurozóna musí nejdříve vyřešit problém Řecka, 
mnoho členů neplní ani kritéria vstupu pro nováčky. ČNB je nezávislá instituce a 
taková podmínka pro vstup do bankovní rady není přijatelná. 

 

Luboš Bojanovský, šéf řetězce Bubblelogy 
Chápu, že když do ČNB přijde ekonom, jako zástupce exportérů, je pohled jiný, než 
když je to osoba z interní ekonomiky. Můj pohled je jednoduchý - když mi kvůli kurzu 
zdraží i o několik tisíc měsíční nájemné jedné pobočky v obchodním centru a k tomu 
se přidá ještě dražší nákup surovin v eurech, tak vám to pořádně zamotá hlavu. 
Proto vždycky říkám, že česká ekonomika přece není jen export. Slabá koruna nám 
škodí, stejně jako nic nepřinese běžným lidem. Podobné hrátky s kurzem by přijetí 
eura odstranilo. 
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