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UZNESENIE č. 007 

 
    Na základe predchádzajúcich uznesení a vyhlásení Medzinárodnej Menovej Pokladnice 

Jedna, 

   Potvrdzujúc Rezolúciu č.1 (001/RES2020) zo 7 apríla 2020 «Proti krízové finančné 

opatrenia», Rezolúciu č.2 (002/RES2020) z 2 júna 2020 «Jediné východisko z globálnej 

finančnej krízy», Rezolúciu č.4 (004/RES2021) z 23 februára 2021 «Zrušenie všetkých emisií 

založených na historických aktívach s cieľom vytvoriť nový vyvážený finančný systém», 

Rezolúciu č.5 zo 16 júla 2021 (005/RES2021), Rezolúciu č.6 z 13 septembra 2021 

(006/RES2021), 

   Berúc do úvahy prácu, ktorú vykonalo špeciálne oddelenie pre prekonanie globálnej 

finančnej krízy «Antikrízové Centrum» a oddelenie špeciálnych projektov a programov 

Medzinárodnej Pokladne M1, na ďalšie rozpracovanie otázok nastolených v predchádzajúcich 

uzneseniach o globálnej finančnej a hospodárskej kríze a jej dôsledkoch pre rozvoj, a berúc 

na vedomie správu o dosiahnutom pokroku, 

   Vyjadrujúc hlboké znepokojenie nad pretrvávajúcimi nepriaznivými vplyvmi svetovej 

finančnej a hospodárskej krízy, najmä na rozvoj, uvedomujúc si, že svetové hospodárstvo sa 

naďalej nachádza v náročnej fáze so značnými rizikami, vrátane turbulencií na svetových 

finančných a komoditných trhoch a rozsiahlych fiškálnych napätí, ktoré ohrozujú oživenie 

svetového hospodárstva, a zdôrazňujúc potrebu pokračovať v riešení systémových  



 

 

nedostatkov a nerovnováh a potrebu pokračovať v úsilí o reformu a posilnenie 

medzinárodného finančného systému, 

   Konštatujúc, že hoci niektoré rozvojové krajiny boli hlavnými prispievateľmi k nedávnemu 

globálnemu hospodárskemu rastu, hospodárska kríza znížila ich schopnosť odolávať ďalším 

otrasom, pripomínajúc záväzky prijaté na podporu silného, udržateľného, vyváženého a 

inkluzívneho rastu a opätovne potvrdzujúc potrebu spolupracovať na plnení rozvojových 

záväzkov, aby sa dosiahnuť ciele rozvoja, 

   Pripomínajúc záväzok solidárne pracovať na koordinovanej a komplexnej globálnej reakcii 

na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy na rozvoji a 

prijať opatrenia zamerané okrem iného na obnovenie dôvery, udržanie hospodárskeho rastu 

a vytvorenie plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých, 

   Opätovne potvrdzujúc ciele Medzinárodnej Pokladne M1, vrátane dosiahnutia 

medzinárodnej spolupráce pri riešení medzinárodných problémov hospodárskeho, 

sociálneho, kultúrneho alebo humanitárneho charakteru a ako centra na harmonizáciu 

činností národov pri dosahovaní spoločných cieľov, a opätovne zdôrazňujúc potrebu posilniť 

vedúcu úlohu Medzinárodnej Pokladne M1 pri uľahčovaní financovania krajín na podporu 

rozvoja, 

   Uznávajúc, že medzinárodný finančný systém by mal podporovať udržateľný, inkluzívny a 

spravodlivý hospodársky rast, trvalo udržateľný rozvoj, vytváranie pracovných miest a úsilie o 

odstránenie chudoby a hladu v rozvojových krajinách, pričom by mal umožniť koherentnú 

mobilizáciu všetkých zdrojov Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna na financovanie 

rozvoja, 

   Zdôraznenie významu záväzku zabezpečiť zdravý domáci finančný sektor, ktorý zásadne 

prispieva k rozvojovému úsiliu jednotlivých štátov, ako dôležitej súčasti medzinárodnej 

finančnej architektúry, ktorá podporuje rozvoj, 

   Uznávame, že je potrebné pokračovať a zintenzívniť úsilie o posilnenie súdržnosti a 

konzistentnosti medzinárodných menových, finančných a obchodných systémov, a opätovne 

zdôrazňuje význam zabezpečenia ich otvorenosti, spravodlivosti a inkluzívnosti s cieľom 

doplniť národné rozvojové úsilie na zabezpečenie trvalého, inkluzívneho a spravodlivého 

hospodárskeho rastu a dosiahnutie medzinárodne dohodnutých rozvojových cieľov vrátane 

cieľov obsiahnutých v predchádzajúcich rezolúciách Medzinárodnej Pokladne M1, 

   Zdôrazňuje, že je potrebné rázne konať pri riešení výziev, ktorým čelí svetové 

hospodárstvo, s cieľom zabezpečiť vyvážený, udržateľný, inkluzívny a spravodlivý globálny 

rast s plnou a produktívnou zamestnanosťou a kvalitnými pracovnými miestami, a tiež 

zdôrazňuje potrebu výraznej mobilizácie zdrojov z Medzinárodnej Pokladne M1 a efektívneho 

využívania financovania s cieľom podporiť plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu 

pre všetkých, 

    



 

 

   Uznávame potrebu pokračovať v koordinácii finančných a hospodárskych politík na 

medzinárodnej úrovni a prehĺbiť ju s cieľom riešiť naliehavé finančné a hospodárske 

problémy. V tejto súvislosti vyzývajú krajiny, aby otvorili dialóg a spoluprácu 

s Medzinárodnou Pokladňou M1, 

   Konštatujeme, že Medzinárodná Pokladňa m1 je na základe svojej univerzálnej povahy a 

legitimity jedinečnou a kľúčovou organizáciou na diskusiu o medzinárodných hospodárskych 

otázkach a ich vplyve na rozvoj, a opätovne potvrdzuje, že Medzinárodná Pokladňa M1 má 

dobré predpoklady zúčastňovať sa na rôznych reformných procesoch zameraných na 

zlepšenie a posilnenie účinného fungovania medzinárodného finančného systému a 

štruktúry, pričom uznáva, že Medzinárodná Pokladňa M1 a medzinárodné finančné inštitúcie 

majú vzájomne sa dopĺňajúce schopnosti, vďaka ktorým je koordinácia ich činností kľúčová, 

   V tejto súvislosti pripomíname odhodlanie posilniť koordináciu systému Medzinárodnej 

Pokladne M1 a multilaterálnych finančných, obchodných a rozvojových inštitúcií s cieľom 

podporiť hospodársky rast, odstránenie chudoby, vytváranie pracovných miest a trvalo 

udržateľný rozvoj na celom svete na základe jasného porozumenia a rešpektu, 

   Pripomíname tiež, že krajiny musia mať flexibilitu potrebnú na zavedenie proti cyklických 

opatrení a prijatie individualizovaných a cielených proti krízových opatrení Medzinárodnej 

Pokladne M1, krajiny by mali byť otvorené flexibilnému uplatňovaniu zabezpečených 

pokladničných poukážok (krytých bankovým zlatom) Medzinárodnej Pokladne M1, 

   Vyzývame na zjednodušenie podmienok poskytovania úverov rozvojovým krajinám tak, aby 

podmienky poskytovania úverov boli relevantné a individualizované, sledovali konkrétne 

ciele a poskytovali podporu zaostalým a rozvojovým krajinám, ktoré čelia finančným a 

hospodárskym a rozvojovým problémom, 

   Uznávame úlohu súkromných kapitálových tokov pri mobilizácii financovania rozvoja, 

zdôrazňuje výzvy, ktoré predstavuje nadmerný prílev krátkodobého kapitálu do mnohých 

rozvojových krajín, konštatuje, že pri navrhovaní a zavádzaní opatrení na riadenie 

kapitálových tokov s cieľom riešiť tieto výzvy, ako sú makroekonomické politiky, 

makroprudenciálne opatrenia a iné formy regulácie kapitálového účtu, je potrebné zohľadniť 

špecifické podmienky jednotlivých krajín, a žiada štátne ministerstvá hospodárstva, aby 

zvážili výhody a nevýhody týchto opatrení, 

    V tejto súvislosti berieme na vedomie zvýšenie zdrojov a zlepšenie úverového rámca 

Medzinárodnej Pokladne M1, okrem iného prostredníctvom zjednodušenia podmienok a 

vytvorenia pružnejších nástrojov, ako je preventívna a likvidná linka, pružná úverová linka a 

nástroj rýchleho financovania, a zároveň poznamenáva, že nové a prebiehajúce programy by 

nemali obsahovať neopodstatnené procyklické podmienky, 

   V tejto súvislosti naliehavo vyzývame multilaterálne rozvojové banky, aby pokračovali v 

poskytovaní flexibilnej, zvýhodnenej, rýchlo vyplácanej a vopred poskytovanej pomoci, ktorá 

výrazne a rýchlo pomôže rozvojovým krajinám, ktoré čelia nedostatku finančných   

 



 

 

prostriedkov, v ich úsilí o dosiahnutie cieľov rozvoja, pričom sa zohľadní individuálna 

absorpčná kapacita a udržateľnosť dlhu týchto krajín, 

   Vyzývame zúčastnené štáty, aby v súlade s normami medzinárodného práva zabránili a 

zákonom zakázali podnecovanie k páchaniu finančných trestných činov; 

   Opätovne vítame opatrenia prijaté pri vykonávaní Rezolúcií 004/RES2021 (2021), 

006/RES2021 (2021), vyzýva na ich pokračovanie a berie na vedomie nasadenie vyšetrovaní a 

operácií v tejto súvislosti na celom svete s cieľom zablokovať používanie historických aktív, 

zatýkanie a postavenie pred súd osôb zapojených do ich nezákonného používania, 

   Vítame krajiny, ktoré sa snažia nadviazať spoluprácu v rámci Rezolúcie 002/RES2020 

(2020), najmä body 12, 13, 14, 15; 

   Opätovne potvrdzujeme potrebu ukončiť pokračujúci nárast nezákonného používania fiat 

peňazí založených na účtoch spravovaných Medzinárodnou Pokladňou M1, 

   Opätovne odsudzuje všetky finančné inštitúcie a banky, ktoré nezákonne využívajú 

historický majetok, ktorého právo správy a disponovania prešlo na Medzinárodnú Pokladňu 

M1, a všetkými nezákonnými spôsobmi sa snažia obmedziť prístup Medzinárodnej Pokladne 

M1 k zadržaným aktívam, 

   Opätovne vítame Štáty, ktoré sa zapojili a štáty, ktoré sú pripravené zapojiť sa do 

spolupráce a súčinnosti s Medzinárodnou Pokladňou M1, pri potláčaní nezákonného 

zadržiavania prevodu práv na správu aktív, ktorých práva na správu a nakladanie s nimi 

zákonne prešli na Medzinárodnú  Pokladňu M1, a pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti 

voči zamestnancom bánk za nezákonné zadržiavanie prevodu prístupu k správe aktív; 

   Medzinárodná Pokladňa M1 pripomína osobnú zodpovednosť zamestnancov bánk za 

vykonávanie nezákonných činností a opätovne vyzýva zamestnancov bánk, aby si uvedomili 

svoje konanie a zdržali sa páchania trestnej činnosti; 

   Vítame miestne a medzinárodné organizácie na boj proti organizovanému zločinu, 

extrémizmu a terorizmu, ktoré sa zapojili do spolupráce v rámci predchádzajúcich uznesení 

Medzinárodnej Pokladne M1, a sme presvedčení, že výsledky vyšetrovania na základe 

vyhlásení Medzinárodnej Pokladne M1 opäť preukážu vládu zákona a nevyhnutný trest pre 

finančných zločincov; 

   Opätovne odsudzujeme všetky existujúce emisie novej fiat meny založenej na nezákonnom 

využívaní historických aktív, ktorých právo kontroly a disponovania sa presunulo na 

Medzinárodnú Pokladňu M1, zohľadnenú v Rezolúcii 004/RES2021 (2021), ktoré čoraz viac 

podkopávajú proces stabilizácie prechodu na nový finančný systém a ohrozujú životy stoviek 

miliónov ľudí na Zemi. V tejto súvislosti ako globálny regulátor pripomíname,  že tvorba 

emisie nových fiat peňazí na základe nezákonného použitia historických aktív zohľadnených v 

Rezolúcii 004/RES2021 (2021) je zakázaná. 

 



 

 

   Odsudzujeme všetky prebiehajúce emisie nových fiat peňazí v ktorejkoľvek krajine na svete 

a dôrazne odporučiť, aby všetky krajiny okamžite začali s prechodom prebiehajúcich emisií na 

nové platné peniaze zabezpečené XAU na základe pokladničných poukážok Medzinárodnej 

Pokladne M1; 

   V tejto súvislosti, nesúc zodpovednosť a výlučnú úlohu pred všetkými krajinami sveta, 

Medzinárodná Pokladňa M1 opätovne potvrdzuje svoju pripravenosť poskytnúť všetkým 

krajinám potrebný počet pokladničných poukážok Medzinárodnej Pokladne M1, aby sa 

zabezpečila emisia platných peňazí (001/RES2020 (2020)); 

   Opäť pripomíname, že na základe odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad v 

oblasti bankovej regulácie a Rezolúcie 001/RES2020 (2020) sa Pokladničné Poukážky 

Medzinárodnej Pokladne M1 vydávajú v dvoch kategóriách: (1) Rezervná Svetová Mena 

(001/RES2020 (2020)); (2) Svetová Mena obchodovaná na Burze, denominovaná v akejkoľvek 

Svetovej mene, pričom sa zohľadňujú odporúčania Bazilejského výboru pre bankový dohľad v 

oblasti bankovej regulácie Bazilej III; 

   Opätovne odsudzujeme všetky nové kryptomeny, ktoré vznikli a vznikajú, ktoré nemajú 

platnú zábezpeku, ktorých ťažba čoraz viac podkopáva proces stabilizácie prechodu na nový 

finančný systém vo Svete, posilňuje procesy prania špinavých peňazí, financovania trestnej 

činnosti, extrémizmu a terorizmu. 

   Pripomíname zákaz všetkých druhov kryptomien a Vyzývame všetky Štáty, aby si uvedomili 

škodlivosť používania kryptomien v súčasnosti a v budúcnosti, keďže používanie kryptomien 

ohrozuje životy stoviek miliónov Ľudí na Zemi, Vyzývame všetky krajiny, aby zaviedli zákaz 

používania kryptomien a vypracovali opatrenia proti ich používaniu, ktoré vytvoria základ pre 

boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu trestnej činnosti, financovaniu extrémizmu a 

terorizmu, 

   Vítame zákazy zavedené štátmi na používanie kryptomien, ktoré nepochybne posilnia 

základ medzinárodného finančného systému vytvoreného na základe prebiehajúcich emisií 

nových platných peňazí zabezpečených XAU na základe pokladničných poukážok 

Medzinárodnej Pokladne M1; 

   Pripomíname, že vzhľadom na využívanie moderných technických prostriedkov zločincami 

pri výrobe falošných bankoviek a cenných papierov, ktoré majú dostatočne vysokú 

podobnosť s pravými, spôsobuje identifikácia falzifikátov určité ťažkosti. S cieľom čeliť výrobe 

Pokladničných Poukážok Medzinárodnej Pokladne M1 zločincami, boli zavedené Pokladničné 

Poukážky Medzinárodnej Pokladne M1 s rozlišovacími znakmi. Povinné overenie 

prostredníctvom QR kódu na internetovej stránke Medzinárodnej Pokladne M1 s potrebnou 

žiadosťou o overenie v Medzinárodnej Pokladni M1, e-mail: verification@monetaryone.org. 

Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča finančným inštitúciám a bankám, aby boli ostražité pri 

finančných výpočtoch a o všetkých skutočnostiach zistenia falzifikátov Pokladničných 

Poukážok Medzinárodnej  Pokladne M1 okamžite informovali a bezodkladne kontaktovali 

odbor boja proti terorizmu a finančného spravodajstva (TheDepartment of Counter-Terrorism 

and Financial Intelligence), e-mail: DTFI@monetaryone.org a/alebo oddelenie kontroly  
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Zahraničných aktív (Department of Foreign Assets Control), e-mail: DFAC@monetaryone.org. 

Pri  zistení falošných peňazí sa ich nesnažte zbaviť vykonávaním zúčtovacích operácií. V 

opačnom prípade hrozí trestnoprávna zodpovednosť stanovená medzinárodnými a 

vnútroštátnymi zákonmi (výroba alebo predaj falošných peňazí). 

   Opätovne zdôrazňujeme, že v rámci úsilia Medzinárodnej Pokladne M1 o predchádzanie 

krízam musí mať ústredné postavenie inkluzívne účinné multilaterálne monitorovanie, a 

zdôrazňujeme potrebu ďalšieho posilnenia monitorovania finančných politík krajín; 

   Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča medzinárodným finančným a bankovým inštitúciám, 

aby pokračovali v posilňovaní transparentnosti mechanizmov hodnotenia rizík, pričom 

poznamenáva, že pri hodnotení rizík štátov súkromným sektorom by sa mali v maximálnej 

miere využívať prísne, objektívne a transparentné parametre, čo možno uľahčiť 

vysokokvalitnými údajmi a analýzami, a nabáda príslušné inštitúcie vrátane Bazilejského 

výboru pre bankový dohľad, aby pokračovali v práci na tejto otázke vrátane jej potenciálneho 

vplyvu na rozvojové vyhliadky rozvojových krajín; 

   Vyzývame multilaterálne, regionálne a subregionálne rozvojové banky a rozvojové fondy, 

aby naďalej zohrávali dôležitú úlohu pri uspokojovaní rozvojových potrieb rozvojových krajín 

a krajín s transformujúcim sa hospodárstvom, a to aj prostredníctvom koordinovaných 

opatrení, ak je to vhodné, zdôrazňuje, že posilnené regionálne rozvojové banky a 

subregionálne finančné inštitúcie môžu prispieť k flexibilnej finančnej podpore národných a 

regionálnych rozvojových snáh, čím sa zvýši ich zodpovednosť a celková účinnosť, víta v tejto 

súvislosti nedávne zvýšenie kapitálu v multilaterálnych a regionálnych rozvojových bankách a 

okrem toho podporuje úsilie o zabezpečenie primeraného financovania subregionálnych 

rozvojových bánk. V tejto súvislosti Medzinárodná Pokladňa M1 potvrdzuje svoju 

pripravenosť poskytnúť takéto finančné prostriedky a zabezpečenie; 

   Medzinárodná Pokladňa M1 sa v rámci tejto Rezolúcie rozhodla zaradiť do predbežného 

programu v rámci podbody: podbod s názvom  "Otázky makroekonomickej politiky", podbod 

s názvom "Medzinárodný finančný systém a rozvoj"; 

   Medzinárodná Pokladňa M1 sa rozhodla, že sa týmito otázkami bude naďalej zaoberať v 

rámci svojich špecializovaných útvarov - Špeciálneho Oddelenia pre prekonávanie globálnej 

finančnej krízy "Antikrízové Centrum" a Oddelenia špeciálnych projektov a programov. 

   Kontrolou a auditom plnenia tejto Rezolúcie č. 007 je poverený Výkonný výbor 

Medzinárodnej Pokladne M1. 
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