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Přežije eurozóna ve své stávající podobě rok 2010?

(Jaké jsou dopady hospodářské krize na eurozónu? Přispívá EURO k překonání hospodářské krize? Bude 
utvořena ekonomická vláda EU? Jaké je riziko úplného rozpadu eurozóny? Nemůže být řešením 

„Deutsche Euro“?) 

úterý 22. června 2010

V diskusi vystoupí:

Oldřich Dědek – národní koordinátor pro zavedení eura v 
ČR

Ondřej Jonáš – českoamerický ekonom a investiční bankéř

Petr Mach – ekonom, předseda strany Svobodní

Vladimír Tomšík – vrchní ředitel a člen bankovní rady 
ČNB



Evropská unie ANO! Evropská
měnová unie? 

Datum konání: 18.10.2001 v 17:00

V panelové diskusi vystoupí:

• Mgr. Tomáš Holub - poradce guvernéra ČNB 
• Ing. Ivan Pilip - člen Rozpočtového výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Unie svobody 
• PhDr. Miroslav Ransdorf, CSc. - člen Zahraničního 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR -
místopředseda KSČM 
• Ing. Jan Zahradil - místopředseda Výboru pro 
evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR - ODS 



Euro – opuštěný sirotek?
(Levice ho chce, ale ne moc nadšeně neboť, nutí k šetření, nechce ho pravice, ale 

proč vlastně? Jaká je úloha ČNB při zavedení Eura? A proč není slyšet průmysl?)

Datum konání: 09.11.2006 v 17:00

V diskusi vystoupí:

Petr Jaroš - výkonný ředitel pro řízení pasiv a aktiv, ČSOB, a.s. Praha 
Jaroslav Míl - president Svazu průmyslu a dopravy 

Jan Mládek - ředitel Českého Institutu Aplikované Ekonomie, s.r.o. 
Miroslav Singer - viceguvernér České národní banky



Euro: kdy je reálné jeho zavedení
v ČR? 

Datum konání: 04.06.2009 v 17:00

V diskusi vystoupí:

Oldřich Dědek – Národní koordinátor zavedení Eura v ČR, MF ČR
Vladimír Dlouhý – Goldman Sachs Česká republika

Aleš Michl – Raiffeisen BANK, Česká republika
Pavel Řežábek – člen bankovní rady ČNB



Co bude s eurem?

George Soros:

Za dva roky nebude

Václav Klaus:

Přežije, ale bude to drahé!



Co bude s eurem:

Fiala, Mládek v Literárních novinách 31.5.2010:

Snad přežije, ale rýsuje se nám varianta

„Deutsche Euro“ čti „dojče ojro“

(Německo, Lucembursko, Belgie, Nizozemí, 
Dánsko, Rakousko, Slovinsko a Česká republika, 
Francie ????? )

ČR potřebuje stejnou měnu jako SRN, anebo alespoň
fix na tuto měnu.



METRO FINANCE 21.6.

„Supereuro“

Francie, Německo, Nizozemí, Rakousko, 
Dánsko a Finsko

Jižní euro – zbytek ????? PIIGS, GIPSI



Co bude s eurem??

50%
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10%

Zůstane euro jak je

Deutsche Euro

Úplný rozpad



EURO JE POLITICKO-EKONOMICKÝ 
PROJEKT

NEJDE TO TRHAT

Musí být jak ekonomické předpoklady,

tak politická vůle



3 staré země v eurozóně nejsou

Spojené království má CITY!

Dánsko má lid chtivý přímé demokracie, který 
2x špatně hlasoval v referendu.

Švédsko – mělo by mít Euro a nemá!

Nemá ani vyjednanou výjimku. 
Nejzajímavější případ.



Euro jako základ SSE??

Odpověď je ANO!
Euro jako spiknutí elit?
Odpověď je ANO!
Klíčová otázka: Kolik času má eurozóna na 

vytvoření Evropské konfederace a skutečné
měnové unie?

V USA to trvalo desetiletí. Neběží dnes čas 
rychleji??



www.fontes-rerum.cz

Děkuji za pozornost!


