– podľa predpokladov v auguste 2008. Na to musia myslieť
podnikatelia už vopred, najmä pri príprave nových cenníkov
a reklamných letákov. Podnikatelia by mali vopred vyškoliť aj
všetkých pracovníkov, ktorí budú duálne oceňovanie vykonávať.

ˇ
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Podnikatelia by sa mali na euro pripraviť s dostatočným časovým
predstihom. Aj keď sa zavedenie eura plánuje na 1. januára
2009, podnikatelia budú musieť mať oveľa skôr pripravené svoje
informačné systémy, účtovníctvo, ale aj registračné pokladnice
a zariadenia, ktoré pracujú s peniazmi.
Náklady na zavedenie eura si každý podnikateľ hradí sám.
Tieto náklady si podnikatelia nebudú môcť premietnuť do
zvýšenia cien, pretože podľa generálneho zákona nemôže byť
zavedenie eura dôvodom na zvyšovanie cien.
Zavedenie eura neovplyvní platnosť zmlúv. Pokiaľ sa
v zmluve uvádzajú sumy v slovenských korunách, platí ich
hodnota prepočítaná podľa konverzného kurzu. Svojich obchodných
partnerov by však podnikateľ mal informovať o svojich prípravách
na euro a v prípade potreby zosúladiť vzájomný postup, aby počas
zavedenia eura nedošlo k prerušeniu spolupráce a k prípadným
stratám.
Podnikatelia by prípravu na euro nemali podceňovať a odkladať
na poslednú chvíľu. Mohli by tým ohroziť chod svojho podniku,
stratiť klientov, dobré meno, či dôveru akcionárov a v konečnom
dôsledku aj prísť o zisk.
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Zásady duálneho zobrazovania cien
- Ceny sa uvádzajú v slovenských korunách aj v eurách.
- Na prepočet sa môže použiť iba konverzný kurz.
- Na prepočet sa musí použiť neskrátený konverzný kurz,
t. j. so štyrmi desatinnými miestami.
- Cena v eurách sa zaokrúhli podľa matematických
pravidiel na najbližší eurocent.
- Pri súčte viacerých položiek sa duálne zobrazuje len
výsledná suma.
- Doklad o platbe za tovar alebo služby (napr. účet
registračnej pokladnice) musí obsahovať aj hodnotu
konverzného kurzu.

Príprava informačných systémov
Príprava IT systémov a softvéru na zavedenie eura bude pre
väčšinu podnikateľov finančne, ale aj časovo najviac náročná.
Pôjde predovšetkým o softvér, ktorý dnes pracuje so slovenskou
korunou. Podnikatelia, ktorí poskytujú svoje služby alebo tovar
fyzickým osobám, prípadne majú vlastných zamestnancov, budú
najneskôr do jedného mesiaca od vyhlásenia konverzného kurzu
(očakáva sa v júli 2008) musieť mať upravené tieto softvéry tak,
aby počas obdobia duálneho zobrazovania cien pracovali so
slovenskou korunou aj s eurom. Plány na prípravu informačných
systémov by mali zahŕňať aj čas na testovanie funkčnosti a čas
na odstránenie prípadných problémov, ale tiež počítať s tým,
že čím neskôr sa s prípravami začne, tým budú služby
softvérových špecialistov drahšie.

Príprava účtovníctva
Účtovníctvo sa až do zavedenia eura bude vykonávať v slovenských
korunách. Aj účtovná závierka za rok 2008 a daňové priznania
k dani z príjmu za rok 2008 budú v slovenských korunách, ale
daňové nedoplatky, či preplatky sa budú platiť už v eurách.
Všetky pravidlá týkajúce sa účtovania v eurách sa budú vykonávať
podľa predpisov Ministerstva financií SR.
Predzásobenie eurom
Podnikatelia, ktorí priamo pracujú s hotovosťou, si musia
prostredníctvom svojich bánk včas zabezpečiť dostatok
eurobankoviek a euromincí. Po 1. januári 2009 sa síce bude
platiť eurami aj slovenskými korunami, ale vydávať sa bude už
len v eurách. Ak v pokladnici nebude dostatok eurovej hotovosti,
predovšetkým dostatok mincí a bankoviek nižších nominálnych
hodnôt, môže dochádzať k zbytočným problémom a nespokojnosti
zákazníkov.
Príprava na duálne zobrazovanie cien
Duálne zobrazovanie cien tovarov a služieb bude povinné
pre všetkých, ktorí poskytujú služby a tovary fyzickým osobám.
Povinnosť označovať ceny v slovenských korunách aj
v eurách nastane mesiac po vyhlásení konverzného kurzu

Etický kódex pre zavedenie eura
Podnikatelia sa už dnes môžu prihlásiť (na www.euromena.sk/eticky-kodex)
k etickému kódexu, obsahujúcemu dobrovoľné záväzky, ktorých
uplatňovaním podnikatelia prispejú k bezproblémovému
zavedeniu eura. Kódex pomôže vytvoriť u podnikateľov
i spotrebiteľov pocit dôvery a dostatočnej informovanosti.
Súčasťou kódexu je aj zásada nezneužiť zavedenie eura na
neodôvodnené zvyšovanie cien.

Dôležité dátumy
Máj 2008
Publikovanie Konvergenčných správ Európskej komisie
a Európskej centrálnej banky s analýzami všetkých faktorov
posudzovaných pre vstup do eurozóny.
Máj – jún 2008
Proces hodnotenia Slovenska v európskych inštitúciách
– v Európskej komisii, v Rade ministrov financií (ECOFIN),
v Európskom parlamente.
Júl 2008
Definitívne rozhodnutie o prijatí Slovenska do eurozóny a určenie
konverzného kurzu slovenskej koruny voči euru Radou Európskej
únie.

*

August 2008
Začiatok duálneho zobrazovania cien. Najneskôr mesiac
od určenia konverzného kurzu budú musieť byť všetky ceny
zobrazované v slovenských korunách aj v eurách.
1. január 2009
Deň € – deň zavedenia jednotnej európskej meny v SR.
1. január – 16. január 2009
Duálny obeh, počas ktorého sa bude na území SR v hotovosti platiť
popri eurách aj slovenskými korunami.
1. január – 30. jún 2009
Bezplatná výmena korunových mincí v komerčných bankách.
Národná banka Slovenska bude korunové mince vymieňať
do 31. decembra 2013.
1. január – 31. december 2009
Bezplatná výmena korunových bankoviek v komerčných bankách.
Národná banka Slovenska bude korunové bankovky vymieňať bez
časového obmedzenia.
31. december 2009
Ukončenie povinného duálneho zobrazovania cien.

* Všetky informácie o postupe zavedenia eura v SR vychádzajú z predpokladu, že toto rozhodnutie bude pozitívne.
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Slovensko sa pripravuje na zavedenie spoločnej
európskej meny – eura. Slovenský deň eura má
nastať 1. januára 2009. Vtedy sa Slovensko zaradí
ku krajinám eurozóny a Slováci sa priradia k vyše
320 miliónom Európanov, ktorí euro nazývajú
svojou menou.
Ekonomika SR sa na tento významný krok pripravuje už dlho.
Počas roka 2006 urobili zásadné kroky k euru aj veľké podniky,
banky a obchodné reťazce. A teraz, začiatkom roka 2008 nastáva
čas, aby sa na euro začali pripravovať aj malí podnikatelia
a postupne aj bežní občania.
Informácie o zavedení eura budú občania získavať predovšetkým
prostredníctvom eurokampane. Kampaň bude využívať všetky
cesty na to, aby sa k občanovi dostali informácie včas a v takom
rozsahu, ako ich bude potrebovať. Ďalšie informácie získajú
občania od svojich bánk, Národnej banky Slovenska,
samosprávnych orgánov, spotrebiteľských združení a pod.
Podrobné informácie o procese zavedenia eura v SR sú rozpracované
v Národnom pláne zavedenia eura v SR. Základnou právnou normou
upravujúcou tento proces a tiež zodpovednosť jednotlivých
subjektov je zákon o zavedení meny euro v SR, tzv. generálny
zákon. Všetky oficiálne dokumenty týkajúce sa zavedenia eura
sú zverejnené na internetovej stránke www.euromena.sk.
Táto internetová stránka poskytuje široký záber aktuálnych informácií
pre bežných občanov, ale aj rady pre podnikateľov či hry
pre žiakov a študentov.

Informácie pre občanov
• Euro ako národná mena by sa na Slovensku malo zaviesť
1. januára 2009
Prechod na euro sa uskutoční podľa scenára „veľký tresk“
(Big Bang) a euro sa zavedie súčasne do bezhotovostného
aj hotovostného platobného styku. V bezhotovostnom styku sa
po 1. januári 2009 budú platby uskutočňovať výlučne v eurách.

tzv. duálny obeh, keď už bude zavedená nová mena euro,
ale v hotovosti sa bude môcť platiť aj slovenskými korunami.
Počas duálneho obehu sa bude vydávať len v eurách.
Po 16. januári 2009 bude možné platiť už len eurami.
K 1. januáru 2009 je vhodné pripraviť si aspoň malé množstvo
euromincí, napríklad kúpou štartovacieho balíčka.
• Ešte pred zavedením eura si budeme môcť kúpiť štartovacie
balíčky
Počas decembra 2008 sa budú predávať tzv. štartovacie balíčky.
V štartovacom balíčku budú euromince v hodnote 500 Sk, ktoré
ľuďom pomôžu oboznámiť sa s novou menou vopred a zároveň
budú jednou z možností, ako zabezpečiť plynulý prechod na euro
od prvého dňa jeho zavedenia.
• Niekoľko mesiacov pred zavedením eura a do konca roku
2009 sa ceny tovarov a služieb budú uvádzať súčasne
v slovenských korunách aj v eurách
Uvádzanie cien všetkých tovarov a služieb súčasne v dvoch
menách – slovenských korunách a eurách – sa nazýva duálne
zobrazovanie. Ceny sa budú v tomto období prepočítavať
stanoveným konverzným kurzom. Duálne zobrazovanie cien
bude povinné jeden mesiac po vyhlásení konverzného kurzu.
• Slovenské koruny sa odporúča vložiť na účty do bánk ešte
pred zavedením eura
Väčšie množstvá korunovej hotovosti sa odporúča vložiť na
účty do bánk ešte pred zavedením eura. Občan sa tak vyhne
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Stabilita
Euro prinesie hospodársku stabilitu – úplne ochráni Slovensko
pred výkyvmi kurzu, útokmi devízových špekulantov, alebo
veľkými zmenami úrokov. Slovensko je jedna z najviac otvorených
ekonomík v Európskej únii – je bytostne závislé od dovozu
a vývozu. Preto sa stabilita spojená s eurom výrazne prejaví
v tvorbe pracovných miest, ľahko odhadnuteľnej inflácii a stabilných
a nízkych úrokoch.

• Finančné prostriedky uložené v banke budú automaticky
prepočítané na eurá
Automaticky – bez poplatkov alebo nutnosti prísť do banky
– sa na eurá prepočítajú nielen uložené peniaze na bežných
účtoch, ale aj trvalé príkazy, súhlasy s inkasom, termínované
vklady, podielové fondy a pod. Pri prvom kontakte s bankou
po januári 2009 bude banka klientov informovať
o zostatkoch na účtoch už len v eurách.
• Čísla účtov sa nezmenia
Čísla účtov – bežných, úverových účtov, účtov
dôchodkového sporenia a pod. – vedených
v slovenských korunách sa po 1. januári 2009
nezmenia, hoci už budú vedené v eurách.
Účet zostane vedený pod rovnakým číslom, len
finančná suma na ňom sa konverzným kurzom prepočíta
zo slovenských korún na eurá. Toto pravidlo platí aj pre vkladné
knižky a termínované vklady.
• Poplatky za bankové služby sa v súvislosti so zavedením eura
nebudú zvyšovať
V súvislosti so zavedením eura nebudú banky zvyšovať ceny
poplatkov za svoje služby. Je to v súlade s Národným plánom
zavedenia eura, generálnym zákonom a je to tiež jedna
zo zásad Etického kódexu pre zavedenie eura, ktorého
signatárom je aj Slovenská banková asociácia, ako aj niektoré
členské banky asociácie.
• Dohodnutá výška úrokových sadzieb sa zavedením eura
nezmení
Úrokové podmienky dohodnuté do decembra 2008 zostanú
nezmenené. Úroková sadzba viazaná na BRIBOR bude
po 1. januári 2009 automaticky viazaná na EURIBOR,

• Slovenskými korunami bude možné platiť v hotovosti
do 16. januára 2009
Od 1. januára 2009 do 16. januára 2009 bude na Slovensku

Prečo je euro výhodné?

očakávaným náporom záujemcov o výmenu slovenských korún po
1. januári 2009. Pri platbách za tovar alebo služby sa budú môcť
využívať platobné karty a po 1. januári 2009 sa eurová hotovosť
bude dať získať jednoducho aj výberom z bankomatu.

sadzba ESKONIA bude nahradená EONIOU a základná úroková
sadzba NBS základnou úrokovou sadzbou ECB.

• V platnosti zostanú všetky zmluvy
Po 1. januári 2009 zostanú v platnosti všetky zmluvné vzťahy,
pričom sumy uvádzané v slovenských korunách sa len prepočítajú
na eurá podľa konverzného kurzu. Všetky ostatné zmluvné
podmienky ostanú nezmenené.
• Platobné karty po zavedení eura zostanú v platnosti a nie je
potrebné ich meniť
Od 1. januára 2009 budú platobné karty automaticky komunikovať
v eurách – nebude potrebná ich výmena či zmena a pôvodná
karta umožní majiteľovi od prvého dňa zavedenia eura vyberať
z bankomatu eurovú hotovosť a uhrádzať platby v obchodoch
v eurách.
• Výmena mincí a bankoviek bude bezplatná
Banky budú vymieňať slovenské korunové mince 6 mesiacov
a bankovky 12 mesiacov po zavedení eura, pričom budú môcť
obmedziť bezplatnú výmenu korún za eurá podľa počtu vymieňaných
bankoviek či mincí. Limit na bezplatnú výmenu nesmie byť menej ako
100 kusov. Národná banka Slovenska bude vymieňať slovenské mince
5 rokov po zavedení eura, teda do konca roku 2013, a slovenské
bankovky a pamätné mince bez časového obmedzenia.

iba vyššie zisky pre majiteľov podnikov, ale aj nárast pracovných
príležitostí pre zamestnancov. Tým, ako bude rásť „hlad“ podnikov
po dobrých zamestnancoch, budú zamestnávatelia ponúkať aj
vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky.
Európska identita
Zavedením eura sa zavŕši úplná integrácia Slovenska do Európy,
ktorá začala vstupom do EÚ v roku 2004 a pokračovala vstupom
do Schengenského priestoru v roku 2008. S eurom budeme
v najužšej rodine národov so všetkými výhodami členstva v EÚ.

Hospodársky rast a zlepšenie životnej úrovne
Hlavnou výhodou zavedenia eura je jeho prínos k zvýšeniu
hospodárskeho rastu, čo sa postupne prejaví v raste životnej
úrovne. Euro pomôže zvýšiť zahraničný obchod Slovenska
a tiež pritiahnuť ďalšie zahraničné investície, keďže podnikanie
na Slovensku bude pre zahraničných partnerov jednoduchšie
a bezpečnejšie. To sa postupne prejaví v raste zamestnanosti,
nižšej nezamestnanosti a vyšších mzdách. Nebude sa to týkať iba
zamestnancov v exportných podnikoch, ale aj tých, ktorí pracujú
pre ich dodávateľov alebo v službách. Očakávaný rast miezd
sa automaticky prejaví aj v raste dôchodkov, keďže dôchodky
sa zvyšujú aj v závislosti od rastu miezd.
Keďže hospodársky rast spojený s eurom znamená aj o niečo
vyššie daňové príjmy štátu a zároveň stabilita spojená
s eurom znižuje náklady na vládny dlh, vláda bude môcť
využiť viac zdrojov na rozvojové či sociálne programy.
Cestovanie a práca v zahraničí
Úplne zrejmým prínosom zo zavedenia eura je ušetrenie
poplatkov za výmenu peňazí pri ceste do krajín eurozóny,
ako aj úspora času, pretože s výmenou peňazí si nebude
treba robiť žiadne starosti. Navyše, euro ako jednu z dvoch
hlavných svetových mien budeme môcť použiť alebo vymeniť
kdekoľvek v zahraničí.
Jednoduchšie podnikanie a obchod
Všetky výhody zavedenia eura – stabilné prostredie, jednoduchšie
obchodovanie, ľahšie investovanie – budú znamenať výhody pre
väčšinu podnikov. Výhody zo zavedenia eura nebudú znamenať
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