
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 23. května 2012 č. 371 

 
k návrhu na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, 
vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 
1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, 
vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 
1996), ke Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 
19. června 1997) a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství  Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím 
rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy          
                                    o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996) 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. souhlasí 

 
                1. s přístupem k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, jejíž text 
je obsažen v části IIIa materiálu č.j. 444/12, (dále jen „Úmluva“),  
 
                2. s přístupem k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské 
unii, jehož text je obsažen v části IIIb materiálu č.j. 444/12 (dále jen „První protokol“),  
 
                3. s přístupem ke Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské 
unii, jehož text je obsažen v části IIIc materiálu č.j. 444/12 (dále jen „Druhý 
protokol“), 
 
                4. s přístupem k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů 
Evropských společenství  Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím 
rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy 
o Evropské unii, jehož text je obsažen v části IIId materiálu č.j. 444/12 (dále jen 
„Protokol o výkladu“), 
 
 
 



 2 

 
 
 
                5. se zněním prohlášení k Prvnímu protokolu a Protokolu o výkladu, 
uvedených v příloze tohoto usnesení;  
 
           II. doporučuje prezidentu republiky, aby po vyslovení souhlasu Parlamentem 
České republiky podepsal listiny o přístupu České republiky k Úmluvě, Prvnímu 
protokolu, Druhému protokolu a Protokolu o výkladu s tím, že k těmto smluvním 
dokumentům budou učiněna prohlášení uvedená v příloze tohoto usnesení; 
 
           III. pověřuje předsedu vlády, aby Úmluvu, První protokol, Druhý protokol        
a Protokol o výkladu předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu 
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky 
s přístupem k nim; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. ministru spravedlnosti, aby návrh na přístup k Úmluvě, Prvnímu 
protokolu, Druhému protokolu a Protokolu o výkladu odůvodnil v Parlamentu České 
republiky, 
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby na návrh 
ministra spravedlnosti provedl příslušná opatření spojená se vstupem Úmluvy, Prvního 
protokolu, Druhého protokolu a Protokolu o výkladu v platnost, 
 
                3. ministrům spravedlnosti, vnitra a financí, aby po vstupu Úmluvy, Prvního 
protokolu, Druhého protokolu a Protokolu o výkladu v platnost zajistili jejich 
provádění. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministři spravedlnosti 
vnitra, financí  
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


