
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

413. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 14. schůze, konané dne 25. dubna 2018 

 
 
k návrhu nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu /senátní tisk 
č. N 93/11/ 
 
Senát 
 
I.  
 

1. zastává názor, 
že bude-li Komisí předložený návrh nařízení pozměněn v souladu s požadavky 
rámcové pozice vlády, lze jeho přijetí podpořit; 

 
2. připomíná, 

že v souladu s § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 
nelze za Českou republiku v Radě vyslovit souhlas s přijetím tohoto nařízení 
v konečném znění dohodnutém členskými státy bez předchozího souhlasu Senátu; 

 
II.  
 

1. souhlasí 
s tím, aby vláda v rámci vyjednávání prosazovala doplnění ustanovení, podle 
kterého by členské státy, které v budoucnu zavedou měnu euro, nenesly případné 
ztráty z transakcí Evropského stabilizačního mechanismu, resp. Evropského 
měnového fondu, o nichž bylo rozhodnuto před jejich vstupem do eurozóny; 
zastává totiž názor, že pokud by se ČR měla podílet například na ztrátách 
spojených s budoucím odpisem řeckého dluhu, výrazně by to ztížilo pozici jakékoli 
budoucí vládě ČR usilující o vstup do eurozóny; 

 
2. nesouhlasí 

s přechodem od jednomyslnosti k 85% kvalifikované většině, pokud jde 
o rozhodování v Radě guvernérů EMF o poskytnutí finanční podpory, neboť 
rozhodnutí s potenciálně značným dopadem na státní rozpočty by neměla být 
činěna proti vůli malých a středních států a bez možnosti efektivní kontroly 
ze strany vnitrostátních parlamentů, jejichž rozpočtová pravomoc je základním 
rysem ústavních systémů států EU; 



 
3. chápe 

potřebu podrobit rozhodnutí Rady guvernérů EMF schválení ze strany Rady (čl. 3 
návrhu nařízení), považuje však navrženou úpravu za nejasnou a potenciálně 
problematickou: 
- rozdílná úprava rozhodování kvalifikovanou většinou v Radě guvernérů EMF 

a v Radě EU může vést k tomu, že rozhodnutí přijaté Radou guvernérů EMF 
nebude mít dostatečnou podporu v Radě EU; 

- ustanovení umožňující Radě EU přijmout ve věci poskytnutí finanční podpory 
jiné rozhodnutí, než které přijala Rada guvernérů EMF, je nejasné a mohlo by 
vést k obcházení rozhodovacích mechanismů v EMF; v nařízení by mělo být 
stanoveno, že Rada EU buď schválí rozhodnutí Rady guvernérů EMF, nebo je 
odmítne; 

- je třeba přesněji vymezit, za jakých podmínek se použije nouzový postup, 
neboť každé prvotní rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory bude z povahy 
věci činěno v nouzi; 

 
4. zdůrazňuje, 

ve shodě s vládou, že s případným využitím EMF jako trvalého jistícího 
mechanismu pro Jednotný fond pro řešení krizí lze souhlasit pouze 
za předpokladu, že výdaje EMF budou ve střednědobém horizontu plně 
kompenzovány z příspěvků úvěrových institucí do Jednotného fondu pro řešení 
krizí; 

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Tomáš Grulich  v. r. 
ověřovatel Senátu 
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