
  

  



 
 
 
 

 

Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Česká euroskupina je platformou zřízenou občanskou iniciativou Eura v Česku podle 
článku 3 jejích stanov. 

2. České euroskupině předsedá předseda Eura v Česku. Ten může v případě potřeby 
pověřit svého zástupce. 

Článek 2: Působnost České euroskupiny 

1. Česká republika se Aktem o přistoupení České republiky k Evropské unii zavázala 
podnikat kroky k tomu, aby byla na vstup do eurozóny co nejdříve připravena. 

2. Usnesení vlády č. 1059/2014 doporučilo členům vlády napomáhat vytváření 
příznivých podmínek pro vstup České republiky do eurozóny a zaměřovat tímto 
směrem strategické dokumenty vlády. 

3. Česká euroskupina tvoří diskusní platformu pro dialog mezi příznivci a odpůrci eura 
a zároveň mezi zástupci všech parlamentních politických subjektů, zástupců byznysu 
a občanské společnosti s cílem najít celospolečenský konsenzus a definovat za 
jakých podmínek a kdy by bylo pro Česko vhodné přijmout euro. 

4. Česká euroskupina vůči veřejnosti vystupuje prostřednictvím schválených výstupů, 
které si odhlasuje v souladu s jednacím řádem. 

Článek 3: Členství v České euroskupině 

1. Členové České euroskupiny jsou zástupci: 

I. Všech politických subjektů zastoupených v poslanecké sněmovně 

II. Všech senátorských klubů zastoupených v senátu 

III. Relevantních veřejných institucí: 

a. Česká národní banka 

b. Evropská komise 

c. Ministerstvo financí 

d. Ministerstvo zahraničních věcí 

e. Úřad vlády 

IV. Relevantní zástupci odvětví 

a. Agrární komora České republiky 

b. Asociace exportérů 



 
 
 
 

 

c. Asociace malých a středních podniků 

d. Česká bankovní asociace 

e. Českomoravská konfederace odborových svazů  

f. Hospodářská komora 

g. Svaz obchodního a cestovního ruchu 

h. Svaz průmyslu a dopravy 

V. Zástupci ohrožených skupin občanů 

a. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 

b. Rada seniorů 

VI. Euro v Česku 

VII. Slovenské zkušenosti 

a. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

b. Národná banka Slovenska 

2. Členy jmenuje Předseda. 

3. Pokud členové na základě oslovení Předsedou Eura v Česku nenominují svého 
zástupce, není to překážkou pro fungování České euroskupiny. 

Článek 4: Externí spolupráce 

1. Česká euroskupina může požádat o spolupráci externí odborníky. 

2. Externí odborníci se mohou na pozvání Předsedy zúčastnit zasedání České 
euroskupiny jako hosté k určité problematice. 

Článek 5: Náklady na činnost České euroskupiny 

1. Běžné náklady na činnost České euroskupiny jsou hrazeny z rozpočtu Eura v Česku. 

2. Jednání České euroskupiny se konají obvykle v prostorách členů České euroskupiny 
bezúplatně. 

3. Členové České euroskupiny nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 

Článek 6: Jednací řád České euroskupiny 

1. Jednací řád České euroskupiny upravuje způsob jednání České euroskupiny. 

2. Změny a doplňky Jednacího řádu České euroskupiny schvaluje Česká euroskupina. 



 
 
 
 

 

Článek 7: Závěrečná Ustanovení 

1. Změny a doplňky tohoto Statutu schvaluje Výkonná rada Eura v Česku. 

2. Tento statut je přístupný veřejnosti na webových stránkách Eura v Česku. 

3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. ledna 2021. 

 


