
  

  



 
 
 
 

 

Článek 1: Úvodní ustanovení 

1. Think tank Euro v Česku (dále jen “Think tank”) je organizační jednotkou občanské 

iniciativy Eura v Česku zřízenou podle článku 3 jejích stanov. 

Článek 2: Působnost Think tanku 

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. Think tank je ideovou pracovní skupinou složenou z příznivců přijetí eura z řad 

politiků, zástupců podnikatelského sektoru, odborníků a ekonomů. 

4. Think tank mj. vytváří oponenturu vůči výstupům ministerstva financí a České 

národní banky a formuluje konkrétní doporučení vládě v duchu odstavců 1 a 2 

tohoto článku.  

Článek 3: Členství v Think tanku 

1. Členové Think tanku jsou podporovatelé eura v Česku z řad: 

a. Politiků 

b. Odborníků 

c. Organizací 

d. Podnikatelů 

e. Zprostředkovatelů zahraničních zkušeností 

2. Členy jmenuje Předseda Eura v Česku. 

Článek 4: Externí spolupráce 

1. Think tank může požádat o spolupráci externí odborníky. 

2. Externí odborníci se mohou na pozvání Předsedy zúčastnit jednání Think tanku jako 

hosté k určité problematice nebo se mohou účastnit práce na konkrétních úkolech 

Think tanku. 

Článek 5: Náklady na činnost Think tanku 

1. Běžné náklady na činnost Think tanku jsou hrazeny z rozpočtu Eura v Česku. 



 
 
 
 

 

2. Jednání Think tanku se konají obvykle v prostorách Eura v Česku bezúplatně. 

3. Členové Think tanku nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 

Článek 6: Jednací řád Think tanku 

1. Jednání Think tanku probíhají neformálně. Podrobnosti stanoví příslušný Jednací 

řád. 

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. 

 


