
Vystoupení předsedy OS KOVO Jaroslava Součka k možným rizikům spojeným s ukončením 

kurzového závazku ČNB ve spojení s ohrožením zaměstnanosti v souvislosti zaváděním další 

průmyslové revoluce na TK 23.3.2017 

 

Odbory od počátku nesouhlasily s tzv. kurzovým závazkem ČNB, neboli s intervencemi na 

nízký kurz české koruny vůči euru. OS KOVO se ztotožňuje s názorem ČMKOS 

v následujících skutečnostech - ČNB již utratila na tyto intervence více než 2 biliony korun. 

Pokud bude nastolena do diskuse znovu otázka přechodu ČR k eurozóně, brání nám 

tyto intervence vůbec o vstup do eurozóny zažádat. Po ukončení kurzového závazku ČNB 

očekávají odbory značnou rozkolísanost kurzu české koruny – nejprve dolů, a potom střídavě 

nahoru a dolů. Hrozí značný nárůst inflace. ČNB bude reagovat masivním nárůstem 

úrokových sazeb a hospodářství ČR začne zpomalovat se všemi negativy, včetně úbytku 

pracovních míst.  

 

OS KOVO pozval na své zasedání i bývalého výkonného guvernéra ČNB Ing. Pavla Kysilku,  

z jehož vystoupení pro nás vyplynulo následující: 

Inflace v ČR se v dubnu až květnu 2017 přiblíží hranici 3%, což umožní ČNB elegantně 

vystoupit z kurzového závazku a zároveň se pochválí za to, že uchránila českou ekonomiku 

před deflací. Podle jeho názoru nebude docházek k dramatickému zpevnění koruny, protože 

ČNB bude připravena opět okamžitě zasáhnout. S názory makroekonomů ČMKOS 

polemizoval s tím, že kurz české koruny podle jeho názoru nebude tak dramaticky oscilovat 

kolem jeho současné hranice. Zároveň však nastínil rychlý nástup další průmyslové revoluce a 

změny, které se dotknout jak současných pracovních míst, tak i celospolečenských změn. 

 

OS KOVO proto očekává, že sociální partneři na tripartitní úrovni musí intenzivně pracovat 

na všech politikách, které se nástupu další průmyslové revoluce týkají. Pokud nedojde k velmi 

rychlým změnám ve vzdělávací soustavě, nebudou současní zaměstnanci ani nastupující 

generace schopny reagovat na nové požadavky průmyslových odvětví. Pokud by došlo 

k velkému úbytku pracovních míst, vyvstane otázka kvality života nově nezaměstnaných a 

zároveň možnost odbytu vyráběných produktů, či služeb, pokud nebudou mít tito občané 

žádnou nebo omezenou kupní sílu. To je společná odpovědnost všech sociálních partnerů. 
 


