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s orgány Evropské unie. 



Evropská unie 

 

 Def. EU: Uskupení států, jehož cílem je 
hospodářská a politická spolupráce. 

 

* Myšlenka integrace existuje od renesance, největší 
motivací však byla nutnost hosp. obnovy Evropy po 
2.sv.v. + nutnost polit. spolupráce mezi „západními“ 
státy.  



Evropská unie 

 Cíl do budoucna: společná zahr. politika = EU jako 1 
subjekt mezin. práva 
 

 Logo: 12 ************  
 (proč?) 
 (jak pověsit vlajku?) 

 
 Hymna:  F. Schiller (* 1759) – Óda na radost 
   L.v.Beethoven (*1770) – 9.symfonie 

 
 Heslo: Jednota v rozmanitosti 
 2012: Nobelova cena míru pro EU 

 

Obrázek č.1 



Orgány EU 

EVROPSKÝ PARLAMENT 

 Sídlo:  

 Štrasburk (plenární zasedání) 

 Brusel (schůze politic.skupin a výborů)   

 Lucemburk (sekretariát) 

 Složení:  

1. 754 poslanců na 5 let,  

2. 22 poslanců za ČR, nemusí umět jazyky, stačí mít asistenty - 
překladatele (viz E.Tošenovský, ODS).  



Orgány EU 

 Proč? Protože úředním jazykem EU jsou jazyky všech 
členů EU. 
 

 Z toho vyplývá, že občan ČR se může písemně v češtině obrátit 
na kterýkoliv orgán EU a bude mu odpovězeno rovněž v 
češtině. 
 

 v ČR budoucí poslanci kandidují za českou politickou stranu, 
ale po zvolení do EP by měli vstoupit do tzv. frakce EP - např.: 
1. Evropská lidová strana (265 posl.) 
2. Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (184 posl. vč. M.Schulze) 
3. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (85 posl.) 
4. Zelení - Evropská svobodná aliance (55 posl.) 
5. Nezařazení poslanci (27 posl.) 

 



Orgány EU 

 Předseda: volený na 2,5 roku: Martin Schulz 
 

 Zasedání: nepřetržitě 
 

 Funkce:  
 zastupuje občany států EU a prosazuje jejich názory (europoslanec by 

měl být v kontaktu s voličem, stejně tak by se volič měl obracet na 
europoslance) 

 spolurozhoduje s ostatními orgány EU o legislativě států EU - mj. tak, že 
vypracuje a schválí nařízení, kterými se pak musí státy EU řídit 

 vyslovuje (ne-)důvěru EK po jejím jmenování (dosud se nestalo) 
 kontroluje práci EK - může odvolat komisaře - vždy jen všechny  zároveň 

(nikoliv jednotlivce) - nutný souhlas 2/3 většiny všech poslanců 
 schvaluje rozpočet orgánů EU (zatím 2x neschválil) a kontroluje 

hospodaření orgánů EU 
 schvaluje mezinár. smlouvy států EU 
 schvaluje nové členy EU (po návrhu REU) 

 



Orgány EU 

EVROPSKÁ KOMISE 
 Sídlo:  
 Brusel (14 pater, 47 výtahů, 12 eskalátorů) 

 Složení:  
 1 komisař / 1 země, nominovaný vysílajícím státem na 5 let.  
 Komisaře jako celek musí schválit EP.  
 Předseda EK pak určí každému komisaři jeho rezort - tzv. 

generální ředitelství (struktura jako ministerstvo). 
 Komisař musí být nezávislý na svém státu, nemůže hájit 

jeho stanoviska - musí jednat v zájmu celé EU. 



 ČR: Štefan Füle (pro rozšiřování EU) 
 Po dalším rozšíření EU se počet komisařů nezvětší - bude zahájena rotace. 
 
 Předseda: José Manuel Barosso  

 býv. premiér Portugal. 

 předsedu navrhuje ER a schvaluje EP 
 

 Zasedání: nepřetržitě 
 Funkce:  

 vrcholný exekutivní orgán („evropská vláda“), stará se o uvádění do praxe 
těch opatření, která byla schválená EP, ER, REU nebo samotnými komisaři 
EK (po schválení EK, EPER, REU) - z toho vyplývá, že také EK má právo 
připravovat vlastní legislativní návrhy=> EK je v malé míře i legislat. orgán 

 ukládá sankce členským státům za nedodržování nařízení vydaných EU - tzv. 
žaloby na porušení legislativy EU 

 hájí zájmy EU jako celku proti dílčím státním zájmům  
 je samostatným subjektem mezin. práva = má vlastní diplomat. zastoupení v 

Evropě 
 
 

 



Orgány EU 

EVROPSKÁ RADA 

 Sídlo: Brusel 

 Složení:  

 Prezidenti nebo premiéři členských států 

 Předseda:  

 Herman van Rompuy (Belgičan) (prezident EU, vol.období 2,5 
roku) 

 Zasedání:  

 4x/rok 



Orgány EU 

 Funkce:  
 stanovuje orgánům EU priority práce pro následující rok 

(nezaměstnanost? školství? menšiny?) a dává jim podněty pro 
rozvoj EU 

 schvaluje všechny legisl. akty orgánů EU - ale až poté, co byly 
schváleny EK, hájí přitom národní zájmy 

 může navrhovat vlastní legislativu - nikoliv však o těchto svých 
návrzích hlasovat - návrhy pouze předkládá EK - členové ER 
tak v EU tak hájí zájmy své vlády (zatímco EP hájí zájmy 
občana) 

 

 

                 



Orgány EU 

RADA EU („Rada ministrů“) 

 Sídlo:  

 Brusel 

 Složení:  

 a) 1 stát / 1 ministr - vždy z toho ministerstva,jehož 
problematika se právě řeší v REU.  

 Současně může zasedat několik rad zároveň. 

 b) Výbor stálých zástupců (COREPER) = velvyslanci členských 
států 

 Předseda:  

 rotace po půl roce (1.pol.2013 – Irsko) 

 

 



Orgány EU 

 Zasedání:  

 Stálé 

 Funkce:  

 jedná se o zastoupení států v EU (x EP = zastoupení občanů), 
tzn. REU hájí národní zájmy prostřednictvím legisl. návrhů, 
které připravily členské státy = vlastní návrhy nevytváří 

 schvaluje legislativní návrhy EP, EK, ER  

 vykonává legislativní úkony v rámci určitých úseků činnosti 
společně s EP 

 navrhuje přijetí nových států 

                    

 

 



Orgány EU 

SOUDNÍ DVŮR EU  
 Sídlo:  
 Lucemburk 

 Složení:  
 28 soudců na 6 let  
 9 generálních advokátů - předkládají soudcům návrhy rozhodnutí (v 

r.2015 jich bude 11)  

 Funkce:  
 Spory mezi státy EU navzájem 
 Spory mezi státy a evropskými orgány  
 Spory mezi podniky i fyzickými osobami, pokud se domnívají, že 

některý orgán EU porušil jejich práva 
 Poskytuje výklad evropského práva ve sporech spadajících do úrovně 

národních soudů          



Orgány EU 

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 
 Sídlo:  

 Frankfurt nad Mohanem 

 Složení:  
 guvernéři centr.bank eurozóny 

 Funkce:  
 mj. emise platidel 

 

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA 
 Sídlo:  

 Luxembourg 

 Funkce:  
 financuje aktivity na podporu rozvoje států EU - mj.  prostřednictvím grantů 

a půjček                
 



Orgány EU 

PORADNÍ ORGÁNY 
 

 HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR  
 VÝBOR REGIONŮ 

 
 orgány složené ze zástupců profesních a zájmových skupin z členských států 
 poskytují nezávazná odborná stanoviska všem orgánům EU = poradní fce 

 
 
! Činnost všech orgánů EU je financována z příspěvků  
  států !  
 
2012: ČR poslala do EU 40 mld.Kč, zpět získala 114 mld. Kč. 
 



EU 

SMYSL EU 
 

 Hospodářská unie = volný pohyb lidí, zboží, služeb, kapitálu 
 rozpočtovou politiku si i nadále určuje každý stát převážně sám = jedna z příčin krize 

EU, orgány EU mají jen malý vliv na funkčnost státního rozpočtu – např. určují 
maximální možnou „legální“ výšku deficitu (max. 3% HDP, jinak stát platí sankce. 
Toto % se má v budoucnu zpřísnit  

 nový záměr: větší bruselský dohled na rozpočty  (byl to návrh ministrů financí) 

 Měnová unie = tzv. eurozóna 
 1999 - Euro jako žirové (depozitní) peníze 

 2002 - Euro emitováno 

 Politická unie   
 Členové se vzdávají části suverenity ve prospěch orgánů EU 

 Členové mají jednotnou zahr. politiku 

 Členové poskytují celou řadu práv občanům jiných států EU  



Kontrolní otázky 

1. Stručně vysvětli smysl EU 

2. Vyjmenuj hlavní instituce EU 

3. Která instituce pracuje na podobném principu jako 
„vláda“ – představuje hlavní orgán výkonné moci 

4. Jak se nazývá nejvyšší zákonodárný orgán? 

5. Kolik poslanců má ČR v Evropském parlamentu? 

6. Jakým způsobem se volí do Evropského parlamentu? 

7. Který orgán EU hájí národní zájmy? 

8. Ve kterém orgánů zasedají ministři členských států? 

 



Zdroje a prameny 

 

 

 

 Obrázek č.1: Dostupný pod licencí Creative Commons na www 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Europe.svg, autor: 
User:Verdy p 
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