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ÚVOD: CO JE TO EVROPSKÁ UNIE?

JAK TO VŠECHNO ZAČALO 
ROSTOUCÍ SPOLUPRÁCE  

1. OD UHLÍ A OCELI KE SPOLEČNÉMU EURU A JEŠTĚ DÁLE

Evropská unie je forma rozsáhlé spolupráce mezi zeměmi v Evropě. Členské státy udělily Evropské 
unii pravomoc rozhodovat o určitých záležitostech, například o jednotném trhu. Evropská unie tedy 
představuje politickou úroveň, která je nadřazena orgánům na státní, regionální a místní úrovni. Na 
druhou stranu má každý členský stát v orgánech EU své zástupce. 

Evropská unie je projekt občanů: Rozhodování o tom, jak tento projekt bude vypadat v budoucnosti, 
je na nás, občanech. Rozhodujeme o něm například každých pět let, když přímo volíme poslance 
Evropského parlamentu. 

Evropská unie je mírový projekt: Země se dobrovolně vzdaly některých svých pravomocí s cílem 
spolupracovat tak, aby to posílilo všechny zúčastněné a aby mezi členskými státy nemohla vypuknout 
válka. 

Evropská unie je založena na souboru společných hodnot, k nimž patří demokracie, solidarita a 
respekt vůči lidským právům. Hodnoty EU představují hlavní zásady, které jsou vodítkem pro soužití a 
organizaci společnosti, veřejného života a politiky. 

Evropská unie je projekt, který má mimořádně velký vliv na naše země a náš každodenní život. Od 
okamžiku, kdy se ráno vzbudíme, až do chvíle, kdy jdeme spát, pociťujeme dopad rozhodnutí, která EU 
přijala jak v méně významných, tak v zásadních záležitostech. 

Evropská unie je neustále se vyvíjející projekt: Od svého založení po 2. světové válce (v 50. letech 20. 
století) neustále roste, a to jak do počtu členských států, tak do počtu spravovaných oblastí (pravomocí). 

Evropská spolupráce byla založena za účelem vybudování a udržení míru mezi evropskými zeměmi, 
ale byla vystavěna zejména na základech ekonomické integrace Teprve později začaly evropské země 
spolupracovat také v oblasti politické a sociální. 
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2. světová válka
Po 2. světové válce se Evropa nacházela v troskách. 
Válka zničila města, silnice a většinu evropského 
průmyslu. V evropské ekonomice panoval naprostý 
chaos. Válka měla ničivé dopady i na obyvatelstvo: 
na celém světě přišlo 55 milionů lidí o život, 35 
milionů bylo zraněno a 190 milionů lidí uprchlo 
z domova. Touha po míru byla silnější než kdykoli 
předtím. 

1951: Smlouva o založení Evropského 
společenství uhlí a oceli
Francie, (západní) Německo, Itálie, Belgie, 
Nizozemsko a Lucembursko reagovaly na deklaraci 
Roberta Schumana kladně. Těchto šest zemí 
podepsalo v roce 1951 Pařížskou smlouvu. Od roku 
1952 existovalo Evropské společenství uhlí a oceli 
(ESUO). 

1965: Evropská společenství
Smlouva o jednotných orgánech (podepsána v 
roce 1965, v platnosti od roku 1967): z ESUO, EHS a 
Euratomu vznikla Evropská společenství. 

1979: První přímé volby do Evropského 
parlamentu
Občané Evropských společenství poprvé přímo 
volili své zástupce do Evropského parlamentu v 
červnu 1979. V té době se jednalo o devět zemí, 
jejichž občané volili 410 poslanců Parlamentu na 
volební období 1979–1984.

1950: Schumanova deklarace
Francouzský ministr zahraničních věcí Robert 
Schuman uspořádal dne 9. května 1950 tiskovou 
konferenci. Vyzval ostatní evropské země, aby své 
zdroje uhlí a oceli využívaly společně. Doufal, že 
tato spolupráce znemožní jakoukoli budoucí válku, 
neboť uhlí a ocel jsou suroviny potřebné k výrobě 
zbraní. Mimoto byly uhlí a ocel také velmi důležité 
pro poválečnou obnovu kontinentu. 

1957: Římské smlouvy: Smlouvy o EHS a 
Euratomu
Oněch prvních šest zemí toužilo po ještě silnějším 
ekonomickém provázání. V roce 1957 proto 
podepsaly dvě nové smlouvy: Smlouvu o EHS a 
Smlouvu o Euratomu, známé také jako Římské 
smlouvy.
- Evropské hospodářské společenství 

(EHS): Země se dohodly na tom, že svá 
oddělená hospodářství postupně promění ve 
společný trh a začnou vytvořením celní unie. 
Tato smlouva znamenala začátek spolupráce v 
zemědělství, rybolovu a v přístavní a dopravní 
politice. 

- Euratom: Cílem této spolupráce v jaderné 
energetice byl společný výzkum případného 
civilního využití jaderné energie. 

Římské smlouvy vstoupily v platnost v roce 1958. 

60. léta: Úspěch a zápas
Ekonomická spolupráce měla obrovský úspěch. V 
60. letech dosáhl obchod v rámci EHS takového 
objemu jako obchodní výměny Spojených států a 
Sovětského svazu dohromady. 
Nicméně po Římských smlouvách začalo pro 
evropskou spolupráci obtížné období: členské státy 
se již nechtěly vzdát dalších pravomocí a postoupit 
je na evropskou úroveň. Obtížná jednání o těchto 
otázkách poznamenala evropskou spolupráci v 60. 
a 70. letech. 

© European Union, EP

Schumanova deklarace © European Communities, 1950” Fotografie: podpis Římských smluv 
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1992: Smlouva o Evropské unii – 
Maastrichtská smlouva
Maastrichtská smlouva přinesla vedle již existující 
ekonomické integrace i spolupráci na politické 
úrovni.
Bývalá Evropská společenství dostala nový název: 
Evropská unie. „Nová“ Evropská unie stála na 
třech hlavních pilířích: 
1. Ekonomická integrace: Členské státy se 

rozhodly posílit ekonomickou integraci a zavést 
společnou evropskou měnu: euro. 

2. Spolupráce v oblasti zahraniční a 
bezpečnostní politiky.

3. Spolupráce v domácích či ve vnitřních 
záležitostech a v oblasti justice.

Rozhodnutí o politických otázkách (druhý a třetí 
pilíř) musela být přijímána jednomyslně. Každý 
členský stát měl právo veta. 
Tato smlouva byla podepsána v roce 1992 a v 
platnost vstoupila v roce 1993.

1993: Otevřené hranice
Hranice mezi členskými státy Evropské unie 1. 
ledna 1993 „zmizely“. Od té chvíle již osobní ani 
nákladní auta nemusela čekat ve frontách na 
kontrolu na hraničních přechodech. Jednotný trh a 
volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu se stal 
skutečností. 

2002: Zavedení eura
Euro bylo do bankovního systému zavedeno v roce 
1999. Avšak 12 členských států EU začalo euro 
aktivně používat až od 1. ledna 2002. Tři členské 
státy EU – Spojené království, Dánsko a Švédsko 
– zamítly přechod na euro a stále používají svou 
národní měnu. Orgánem EU, který je odpovědný za 
správu eura, je Evropská centrální banka. 
Po finanční a ekonomické krizi, která vypukla 
roku 2008, se euro rovněž dostalo do potíží, které 
vyvolaly velmi složitou situaci. 

2012: Evropská unie laureátkou 
Nobelovy ceny míru
Evropská unie získala Nobelovu cenu míru. Toto 
ocenění jí bylo uděleno za šedesát let úsilí o mír, 
usmíření, demokracii a dodržování lidských práv 
v Evropě. 

1986: Jednotný evropský akt
Třicet let poté, co se země rozhodly vybudovat 
společný trh (Římské smlouvy), tento trh stále 
neexistoval. S Jednotným evropským aktem 
(podepsán roku 1986, v platnosti od roku 1987) se 
toto rozhodnutí stalo opět aktuálním:
- Dvanáct tehdejších členů Evropských 

společenství rozhodlo, že do roku 1992 vytvoří 
jednotný trh. Všechny překážky bránící obchodu 
a volnému pohybu měly být do té doby 
odstraněny. 

- Členské státy zahájily spolupráci v oblasti 
politiky životního prostředí a vědeckého 
výzkumu. 

1997: Amsterodamská smlouva
Na možné rozšíření EU směrem do východní 
Evropy se musely připravit nejen budoucí členské 
státy. Také samotná EU musela být připravena na 
značné zvýšení počtu členů. Bylo obzvláště nutné 
reformovat rozhodovací proces: méně jednomyslně 
přijímaných rozhodnutí a více rozhodování na 
základě většinového hlasování. První pokus o 
tuto změnu přinesla Amsterodamská smlouva 
(podepsána v roce 1997, v platnosti od roku 1999). 
Nicméně tato smlouva nesplnila očekávání. 

2001: Niceská smlouva
Vzhledem k blížícímu se datu vstupu nových zemí 
do Evropské unie se v Nice uskutečnil další pokus 
o její reformu (Niceská smlouva podepsána roku 
2001, v platnosti od roku 2003). Ani tato smlouva 
rozhodovací proces neusnadnila.  

2004-2005: Evropská ústava
Po dvou neúspěšných pokusech o reformu EU 
(tj. po Amsterodamské a Niceské smlouvě) byl 
v červnu 2004 učiněn další pokus o reformu v 
podobě evropské ústavy. Vzhledem k významu 
evropské ústavy a ke skutečnosti, že tato reforma 
používala termín „ústava“, se některé země 
rozhodly uspořádat o této otázce referendum. 
Občané Francie a Nizozemskatento dokument v 
referendu odmítli. Jelikož před vstupem v platnost 
každé nové smlouvy o EU ji musí schválit všechny 
členské státy, po odmítnutí ve Francii a Nizozemsku 
skončila ústava definitivně v koši. Evropská unie se 
dostala do hluboké krize.  

2007: Lisabonská smlouva 
Čtvrtý pokus přišel v roce 2007: Evropská ústava 
byla přepracována a přejmenována na Lisabonskou 
smlouvu. Tuto smlouvu nakonec všechny členské 
státy ratifikovaly. Nová pravidla začala platit v 
prosinci 2009 a fungování EU je na nich dodnes 
založeno. 

2014: Volby do Evropského parlamentu s 
„vedoucími kandidáty“  
Poprvé v historii se ve volbách do Evropského 
parlamentu také přímo rozhodovalo o novém 
předsedovi Evropské komise. Velké politické 
skupiny v Evropském parlamentu předem navrhly 
své vedoucí kandidáty. 
Před volbami proběhla rozsáhlá debata vedoucích 
kandidátů o jejich názorech na budoucnost 
Evropy. Největší politickou skupinou v Evropském 
parlamentu se nakonec stala Evropská lidová 
strana. Novým předsedou Evropské komise byl 
tedy jmenován její vedoucí kandidát, Lucemburčan 
Jean-Claude Juncker.  

© European Union, EP
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 Prvních šest
ESUO založilo šest zemí, které později, v roce 
1957, založily také EHS a Euratom: Francie, 
západní Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a 
Lucembursko. 

Přistoupení Řecka 
Řecko se před pár lety zbavilo vojenské diktatury. 
Přijetím Řecka chtěly tehdejší členské státy 
podpořit rodící se demokracii. Ve hře byly i politické 
důvody: Řecko představovalo zajímavý nový trh.    

Přistoupení Dánska, Irska a Spojeného 
království
Úspěch Evropského hospodářského společenství 
přilákal další evropské země. V roce 1973 se 
připojilo Dánsko, Irsko a Spojené království. V té 
době se o přistoupení jednalo také s Norskem, ale 
Norové vstup do EHS v referendu zamítli. 

Přistoupení Španělska a Portugalska 
Podpora demokracie a ekonomické důvody hrály 
významnou roli také v přistoupení Španělska a 
Portugalska.  Španělsko se právě zbavilo diktatury 
generála Franca a Portugalsko skoncovalo se 
Salazarovým diktátorským režimem. 

2. Z PŮVODNÍCH 6 K 28 ČLENSKÝM STÁTŮM 
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Pád Berlínské zdi 
9. listopadu 1989 padla Berlínská zeď. Tato 
historická událost znamenala konec rozdělení 
Evropy na Západ a Východ. 
Rodící se středo a východoevropské demokracie 
měly nyní možnost zapojit se do evropské 
spolupráce. Členské státy proto v roce 1993 
stanovily podmínky vstupu, které nové členské 
státy musí splňovat. Musí tedy: 
- být „evropskou“ zemí (ze zeměpisného nebo 

historického hlediska)
- dodržovat zásady právního státu
- mít fungující tržní ekonomiku 
- být stabilní demokracií
- ctít lidská práva 
- uplatňovat všechna stávající pravidla a předpisy 

EU označované jako „acquis communautaire“

Přistoupení Švédska, Finska a Rakouska
Po přistoupení Švédska, Finska a Rakouska má 
EU nyní 15 členských států. Norsko se podruhé 
pokusilo o přistoupení, ale občané této země vstup 
do EU v referendu opět zamítli.  

Přistoupení Rumunska a Bulharska
Bulharsko a Rumunsko vstoupily do EU v roce 
2007. S jejich přistoupením vzrostl počet členských 
států na 27. 

Znovusjednocení Německa  
Obě části Německa se chtěly opět spojit v jednu 
zemi. Ostatní členské státy s tímto opětovným 
sjednocením souhlasily pod podmínkou, že 
Německo se bude plně, tedy jak ekonomicky, tak 
politicky, podílet na evropské spolupráci. 

Přistoupení České republiky, Estonska, 
Maďarska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Malty, 
Polska, Slovenska a Slovinska
1. května 2004 přistoupilo k EU deset nových 
členských států. Celkový počet členských států se 
tak zvýšil na 25. 

Přistoupení Chorvatska
1. července 2013 vstoupilo do EU Chorvatsko. Nyní 
má EU 28 členských států. 



Budoucnost? 

Belgie

Lucembursko

Německo

Nizozemsko

Francie

Španělsko
Portugalsko

Spojené 
království

Finsko

Polsko

Chorvatsko
Itálie

Maďarsko

Slovensko

Rakousko

Česká 
republika

Slovinsko

Malta

Rumunsko

Bulharsko

Řecko

Kypr

Litva

Lotyšsko

Estonsko

Švédsko

Dánsko

Irsko

*Toto označení nemá vliv na postoj k otázce statusu Kosova a je v souladu s rezolucí 
Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999 a s doporučením Mezinárodního soudního dvora 
k vyhlášení nezávislosti Kosova. 

Kandidátské země a potenciální členské 
státy  
V současné době oficiálně kandiduje na 
členství v EU pět zemí. K těmto zemím patří:
- Albánie 
- Bývalá jugoslávská republika Makedonie 
- Černá Hora
- Srbsko 
- Turecko
Kandidátskou zemí je země, která úspěšně podala 
žádost o členství. Taková země již zahájila jednání 
s EU o přistoupení. Vzhledem k celé řadě pravidel 
a předpisů EU, které musí každá kandidátská 
země přijmout, jsou tato jednání zdlouhavá. 
Během tohoto období je kandidátským zemím 
poskytována finanční, administrativní a odborná 
podpora. 

Kromě kandidátských zemí existuje také několik 
potenciálních členských států: tyto země 
oficiálně oznámily, že mají zájem o vstup do EU, 
ale jednání s nimi nebyla zahájena. K takovým 
zemím patří:
- Bosna a Hercegovina 
- Kosovo*

ÚKOL       Vybarvěte země podle roku jejich přistoupení. 

Zpět k 27 členským státům? 
Mírná většina občanů Spojeného království 
hlasovala v červnu 2016 pro vystoupení z Evropské 
unie. Jednání o realizaci tohoto odchodu z EU, 
známého pod označením „brexit“, začala v březnu 
2017 a měla by být dokončena do roku 2019. V 
době vzniku tohoto materiálu tato jednání stále 
probíhají a jejich výsledek není jasný. 
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CO DĚLÁ EVROPSKÉ UNIE?
Členství v EU zcela změnilo naše země i náš každodenní život. EU předně zaručuje mezi členskými státy 
mír. K největším úspěchům Evropské unie navíc patří otevřené hranice a zavedení eura. Následující 
text nastíní některá pravidla a některé předpisy, jež EU dosud zavedla. Ukážeme si také, na co EU 
vynakládá peníze.  

1. NĚKOLIK PŘÍKLADŮ
- Předpisy EU určují bezpečnostní kritéria, která musí splňovat váš chytrý telefon a jiné výrobky. 

- Na základě předpisů EU získáváte minimálně dvouletou záruku, když si kupujete nový tablet, 
vysavač nebo jakýkoli elektronický přístroj.

  Díky EU byly v červnu 2017 v zemích Unie zrušeny poplatky za roaming (dodatečné poplatky za 
telefonování, zasílání textových zpráv či používání internetu v zahraničí).

- Předpisy EU stanovují, že každý zaměstnanec pracující na plný úvazek má právo přinejmenším 
na 20 dnů placené dovolené ročně. 

- EU zajišťuje, aby vám byly poskytnuty informace o tom, kolik kalorií a jaké složení má plechovka 
limonády, kterou si koupíte.  

- EU zavedla přísná pravidla pro produkci potravin. Zaručuje nezávadnost masa, pečiva a  
konzervovaných potravin, které jíte. 

- Coby občanovi EU vám EU zajišťuje práva cestujícího. Pokud má například vaše letadlo 
zpoždění, letecká společnost vám musí poskytnout náhradu škody (podle délky zpoždění). 
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2. NĚKOLIK VELKÝCH ZMĚN  
OTEVŘENÉ HRANICE: JEDNOTNÝ TRH A SCHENGEN

1. Jednotný trh
1. ledna 1993 se otevřely hranice mezi 
zeměmi EU, což umožnilo volný pohyb zboží, 
osob, služeb a kapitálu. 

Volný pohyb zboží v zásadě znamená, 
že všechna nákladní vozidla přepravující 
zboží, která by dříve musela na hraničních 
přechodech čekat řadu hodin, mohou 
nyní z jedné země do druhé přejíždět bez 
jakýchkoli problémů. Evropským podnikům to 
samozřejmě přináší obrovskou úsporu času. 

Volný pohyb osob je v podstatě volný 
pohyb pracovníků: občané EU tak mohou 

pracovat v jakémkoli členském státě EU bez pracovního povolení. Tento volný pohyb platí také pro 
studenty (kteří mohou studovat v kterémkoli členském státě) a pro důchodce (kteří mohou žít v 
kterémkoli členském státě).

Volný pohyb služeb spočívá v tom, že podniky mohou nabízet služby v kterémkoli členském státě EU, 
aniž by musely odvádět zvláštní daně. Tento druh volného pohybu ukončil rovněž monopol společností 
poskytujících veřejné služby v telekomunikacích, energetice a v dopravě. Až na několik výjimek nabízí 
dnes většinu těchto služeb, například v oblasti letového provozu, několik soukromých společností, 
zatímco dříve je zajišťoval jeden, obvykle státní (nebo částečně státní) podnik.  

A konečně volný pohyb kapitálu znamená, že peníze mohou být v rámci EU ve volném oběhu.

2. Schengenský prostor
Schengenská dohoda (schválená v roce 1985 a v platnosti od roku 1995) přinesla zrušení kontrol na 
vnitřních hranicích EU pro lidi cestující do jiné země a uplatňování společné vízové politiky. Z hlediska 
cest do zahraničí funguje schengenský prostor jako jeden stát, na jehož vnějších hranicích jsou 
kontrolovány osoby vstupující do tohoto prostoru a osoby, které tento prostor opouštějí. V rámci tohoto 
prostoru se používají společná víza a neexistují vnitřní hraniční kontroly. V současnosti schengenský 
prostor zahrnuje 26 států. Nepatří do něj všechny členské státy EU: Irsko a Spojené království se 
rozhodly, že nebudou jeho součástí. Na druhé straně Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko se 
staly součástí schengenského prostoru, ačkoliv nejsou členskými státy EU. Bulharsko, Chorvatsko, Kypr 
a Rumunsko jsou povinny stát se částí schengenského prostoru v budoucnu, jakmile splní nezbytné 
bezpečnostní požadavky. 
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ÚKOL   Vyznačte na této mapě vnější hranice schengenského prostoru. 

1.

Schengenské země, které jsou členskými státy EU

Schengenské země, které nejsou členy EU (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko)

Členské státy EU, které v současné době nejsou součástí Schengenu, ale mají povinnost se k němu v budoucnu připojit (Bulharsko, 
Chorvatsko, Kypr, Rumunsko) 

Členské státy EU, které obdržely výjimku ze Schengenské dohody (Spojené království, Irsko)

Mapa: Země schengenského prostoru (2017)
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Eurozóna: Členské státy EU, které používají euro jako oficiální měnu (19). 

Členské státy EU, které se zavázaly zavést euro v budoucnu (7). 

Členské státy EU, které obdržely výjimku, pokud jde o zavedení eura (2). 

Mapa: Eurozóna (2017) 

EURO
Do roku 2002 měla téměř každá země EU svou vlastní měnu. Německo mělo marky, Španělsko pesety, 
Francie franky atd. V roce 1992 bylo rozhodnuto o zavedení společné evropské měny. Ta by občanům 
umožnila snazší cestování a zejména by zmizely výdaje spojené se směnnými kurzy (poplatky, které si 
účtují banky při výměně peněz za jinou měnu), což uvítaly obzvláště podniky působící v rámci EU.  

Euro jakožto oficiální měnu nepoužívají všechny země EU: dvě země se ke změně měny nerozhodly 
a požádaly o výjimku: Spojené království a Dánsko. Vzhledem k tomu, že ostatní země, které stále 
používají vlastní měnu, například Česká republika, přistoupily k EU až po rozhodnutí zavést euro, jsou 
povinny přijmout euro v budoucnu. Do té doby, než splní požadavky potřebné k přechodu na euro, 
budou stále používat svou národní měnu. K těmto zemím patří: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Švédsko se nicméně splnění požadavků na přijetí eura záměrně 
vyhýbá, neboť občané této země hlasovali v referendu roku 2003 proti vstupu do eurozóny. 
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3. O ČEM EU ROZHODUJE? 
O konkrétních otázkách se rozhoduje na několika politických úrovních. Obecně platí pravidlo: 
rozhodovat na úrovni co nejbližší lidem. To například znamená, že narození a svatby jsou registrovány 
na místní úrovni. Nebo si představte, co by se stalo, pokud by EU odpovídala za stanovení nejvyšší 
povolené rychlosti na všech silnicích v celé EU: to je nesplnitelný úkol pro ty, kteří nejsou obeznámeni s 
místní situací. Proto je lepší, když o takové věci rozhodují místní, regionální nebo celostátní orgány. 

POLITICKÉ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

EVROPSKÁ UNIE

STÁT

KRAJE (13 + PRAHA)

OKRESY (76 + PRAHA) –  
DNES SE VYUŽÍVAJÍ PRO STATISTICKÉ ÚČELY

OBCE (6253)

Jak již bylo zmíněno, skutečnost, že se země dobrovolně vzdají některých svých pravomocí a postoupí je 
na vyšší politickou úroveň, tj. Evropské unii, je naprosto ojedinělá. Postupem času, tedy s každou novou 
smlouvou, země postupovaly EU více pravomocí, jelikož měly pocit, že to je nezbytné k zajištění úzké 
spolupráce. Obecně platí, že EU je odpovědná za záležitosti, jež lze účinněji řešit na úrovni EU než na 
úrovni jednotlivých států. 

Právní předpisy EU mají tedy vždy přednost: pokud by měl být na vnitrostátní nebo jakékoli jiné úrovni 
politického rozhodování přijat zákon, který by byl v rozporu s pravidlem či předpisem EU, evropské 
rozhodnutí je vždy přednostní.
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Hlavní oblasti politiky EU:
- Vše, co se týká jednotného trhu: všechny 

výrobky prodávané v EU musí odpovídat 
stejným normám a splňovat stejné 
bezpečnostní požadavky. Velká část právních 
předpisů tedy stanovuje, jak by měly být 
výrobky vyráběny, jak musí konečné produkty 
vypadat a jak je prodávat. 

 EU rovněž stanovuje některé zásady v rámci 
předpisů pro jednotný trh:

- Ochrana spotřebitele: Jsou výrobky 
bezpečné? Jsou potraviny bezpečné? Má spotřebitel k dispozici dostatek informací? Zacházejí 
společnosti se spotřebiteli spravedlivě? 

- Dobré životní podmínky zvířat: EU zjišťuje, zda a jak lze výrobky vyrábět, aby jejich výroba 
neškodila zvířatům. Stanovuje například pravidla týkající se minimálních rozměrů kurníků a 
prasečích chlévů. 

- Ekologické normy: Jsou výrobky vyráběny s ohledem na životní prostředí? EU zavedla například 
přísná pravidla pro produkci odpadu. 

- Smlouvy o mezinárodním obchodu:  
EU usiluje rovněž o obchodování s ostatními 
zeměmi světa a obchodní dohody vyjednává 
jako jeden subjekt. Jako jeden subjekt již 
uzavřela obchodní dohody například s 
Jižní Koreou a Kanadou a jedná o nových 
dohodách s řadou dalších zemí z celého světa.  

- Euro: Za měnovou politiku zemí eurozóny je odpovědná Evropská centrální banka. Více pravomocí 
bylo na evropskou úroveň postoupeno v důsledku krize eura. V roce 2014 byla například založena 
bankovní unie, která vykonává dohled nad evropskými bankami. 

- Zemědělství a rybolov: Toto odvětví bylo 
významné již od samého počátku evropské 
spolupráce. Závisí na něm dodávky našich 
potravin. Cílem EU je zabránit tomu, aby opět 
vypukl hlad, jako například po 2. světové válce. 

Slavnostní podpis Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou, 30. října 2016

14  /  EUROPE@SCHOOL



- Občanství EU: Každá osoba, která má státní příslušnost státu EU, je automaticky občanem EU. Z 
tohoto občanství EU pro vás vyplývá celá řada důležitých práv. Jako občan EU se můžete například 
po EU svobodně pohybovat a pobývat na jejím území. Nebo, žijete-li v jiné zemi EU, můžete v té zemi 
volit v komunálních a evropských volbách. 

- Změna klimatu: Globální oteplování má 
dopad na všechny země na světě, včetně všech 
členských států EU. Unie usiluje o zastavení 
globálního oteplování a o řešení důsledků 
oteplení planety, k němuž již došlo. Proto 
zavádí opatření, která mají vést ke zvýšení 
energetické účinnosti, většímu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a vypouštění menšího 
množství CO². 

- Sociální opatření: Pokud jde o sociální otázky, rozhodování je zejména na členských státech 
(např. o přídavcích na děti, dávkách a důchodech). EU nicméně přijala některá opatření i v této 
oblasti. Stanovila například minimální délku rodičovské dovolené (čtyři měsíce pro každého rodiče), 
bezpečnostní normy pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců a minimálně 20 dnů placené dovolené 
pro zaměstnance pracující v EU na plný úvazek. 
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4. NA CO VYNAKLÁDÁ EU PENÍZE?
Mimoto, že přijímá právní předpisy v oblastech své působnosti, vynakládá EU také peníze na iniciativy, 
které považuje za důležité.  Usiluje například o vytváření pracovních míst, snižování chudoby a omezení 
nezaměstnanosti mladých lidí. To jsou všechno oblasti, které patří do působnosti jednotlivých států. 
Přidělením peněz na určité projekty může však i EU hrát v těchto oblastech svou roli.  

Následující graf ukazuje, jak EU vynakládá peníze na určité oblasti v letech 2014 až 2020. Celková částka 
činí 1 082 miliard eur na sedm let (= 27 514 miliard českých korun), což odpovídá 155 miliardám eur 
ročně (= 3 941 miliard Kč). 

Správa 6,4%

Globální Evropa 6,1%

Bezpečnost a občanství 1,6%

Udržitelný růst:  38,9% 
přírodní zdroje 

INTELIGENTNÍ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 47,0%

hospodářská, sociální a 
územní soudržnost 33,9%

konkurenceschopnost
pro růst a zaměstnanost 13,1%

Obrázek: rozdělování rozpočtu v období 2014–2020 (víceletý rámec)
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Inteligentní růst podporující začlenění:
hospodářská, sociální a územní soudržnost
Prostřednictvím strukturálních fondů určených na „inteligentní růst podporující začlenění“ EU rozvíjí 
infrastrukturu a podněcuje hospodářský růst. Například investuje do velkých stavebních projektů, jako 
jsou dálnice, větrné elektrárny, letiště a projekty zaměřené na obnovu měst. Prostředky z této části 
rozpočtu plynou více do méně bohatých regionů, aby tyto regiony postupně mohly dosáhnout stejné 
úrovně prosperity jako bohatší regiony. 

Mapa regionů podporovaných z politiky soudržnosti 2014–2020

Všechny regiony dostávají prostředky, ale méně rozvinuté regiony získávají ze strukturálních fondů více 
prostředků. 

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/how/is-my-region-covered/  

rozvinutější regiony, 

přechodové regiony, 

méně rozvinuté regiony. 

17  /  EUROPE@SCHOOL

http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/policy/how/is-my-region-covered/


Inteligentní růst podporující začlenění: 
konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost
Z této části rozpočtu investuje EU do výzkumu a technologického rozvoje a zlepšuje 
v Evropě pracovní podmínky zaměstnanců. S cílem zlepšit komunikaci v celé Evropě 
investuje také do vzdělávání, dopravy, energetiky a digitálních sítí. Právě z této části 
rozpočtu se například přidělují peníze na program Erasmus+ k financování výměnných 
studijních pobytů a spolupráce ve vzdělávání (na úrovni základního, středního a 
vysokoškolského vzdělávání). 

Udržitelný růst: přírodní zdroje
Je velmi důležité, aby v EU byl dostatek bezpečné a kvalitní produkce potravin. Z velké 
části rozpočtu plynou tedy peníze zemědělcům, a to prostřednictvím přímých plateb a 
podpory rozvoje venkova. 

Správa
Z tohoto dílu rozpočtu hradí EU své zaměstnance a budovy orgánů EU (jejich údržbu), 
jako je Evropský parlament, Rada ministrů, Evropská komise atd. 

Globální Evropa
EU rovněž vyčleňuje určitou část prostředků na země a oblasti mimo EU. EU a její 
členské státy jsou společně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci. 
Většina pomoci je určena nejchudším a nejméně rozvinutým zemím. Kromě 
dlouhodobé pomoci reaguje EU také na nečekané a nouzové situace, kdy poskytuje 
finanční prostředky na potraviny, přístřeší a základní péči pro osoby zasažené konflikty 
a přírodními pohromami.  

Bezpečnost a občanství
Občané by se měli uvnitř EU cítit bezpečně. Jedním z fondů čerpajících z této části 
rozpočtu je Fond pro vnitřní bezpečnost, který se zaměřuje na potírání trestných činů 
a terorismu. 
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EU A JEJÍ HODNOTY
V článku 2 Smlouvy o Evropské unii se uvádí, že:
„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 
právního státu a dodržování lidských práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné všem 
členským státům EU, které se snaží tvořit společnost, ve které převládá pluralismus, nepřípustnost 
diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnost žen a mužů.“

Všechny členské státy Evropské unie se shodly na tom, že tyto hodnoty budou základem Unie. Evropská 
tradice a samotný základ Evropské unie klade důraz na tyto hodnoty jakožto na hlavní zásady, kterými 
se řídí společný život a organizace společnosti, veřejného života a politiky. 

Jak uplatňuje EU tyto hodnoty v praxi? Několik příkladů:

DEMOKRACIE
Systém vlády lidu, obvykle prostřednictvím volených 
zástupců.

- Každých pět let volí občané EU v 
přímých volbách své zástupce do Evropského 
parlamentu. Příští volby se uskuteční v roce 2019.

- Občané EU, kteří žijí v jiné zemi EU, mají právo volit nebo být zvoleni v komunálních 
a evropských volbách v místě, kde žijí. Např. Řekyně žijící v Berlíně může být zvolena 
starostkou Berlína. 

- Evropská občanská iniciativa: Pokud milion občanů v sedmi různých zemích 
podepíše petici, mohou vyzvat Evropskou komisi k předložení legislativního návrhu.

- Evropský parlament se za účelem podpory svobodných a spravedlivých voleb podílí 
na sledování průběhu voleb v zemích mimo EU, např. v Egyptě nebo na Ukrajině. 

SVOBODA
Můžeme svobodně jednat, říkat či myslet si, co chceme. 
Svoboda je rovněž stav, kdy člověk není vězněn nebo 
zotročován. 

- Občané EU se mohou volně pohybovat po celé 
Unii.

- Společnosti nemají právo shromažďovat osobní 
údaje, s výjimkou dodržení přísných podmínek. To je naše právo na soukromí a 
ochranu údajů. 

- Občané EU mohou pracovat v jakémkoli členském státě EU, aniž by potřebovali 
pracovní povolení.

- V EU může každý vyjádřit svůj názor, aniž by se musel obávat vězení. To je naše 
svoboda projevu. Dovoleny nejsou jen nenávistné výroky, které vyzývají k ubližování 
jiným lidem (nebo skupinám lidí). 

© European Union 2017 – Source: EP
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SOLIDARITA
Všichni jsme vzájemně propojeni a odpovědní jeden 
za druhého. Solidarita s sebou nese vzájemnou 
podporu v rámci skupiny. 

- Méně bohatým regionům EU je poskytována 
větší finanční podpora.

- Členské státy EU se dohodly, že si budou vzájemně pomáhat, pokud se jeden 
z nich stane obětí teroristického útoku či přírodní nebo člověkem způsobené 
katastrofy. Tato doložka byla poprvé použita po útocích v Paříži v roce 2015.

- Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci lidem pomáhá nalézt nové 
pracovní místo nebo absolvovat profesní přípravu, pokud o své zaměstnání 
přišli kvůli globalizaci, např. pokud se jejich společnost přestěhovala do země s 
nízkými platy. 

- EU a její členské státy jsou společně největším světovým poskytovatelem 
rozvojové pomoci. 

ROVNOST/NEDISKRIMINACE
Všichni jsme si rovni, pokud jde o  práva (před 
zákonem) a příležitosti.  

- Občané EU, kteří studují v jiném členském státě 
EU, platí stejné školné jako studenti z dané 
země. Italský student studující v Paříži například 
platí přesně stejné školné jako studenti, kteří mají francouzskou státní příslušnost.

- Při narození nebo adopci dítěte mají matka i otec nárok na nejméně čtyři měsíce 
rodičovské dovolené, aby o dítě mohli pečovat.

- V EU nesmí být občanům z důvodu jejich sexuální orientace odepřeno 
zaměstnání, ani nesmí být kvůli své sexuální orientaci ze zaměstnání propuštěni. 

- Evropský parlament každoročně propaguje Mezinárodní den žen (8. března) a 
slaví jej s cílem prosazovat rovnost pohlaví. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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PRÁVNÍ STÁT / SPRAVEDLNOST
Všichni občané a všechny organizace podléhají 
jasným a spravedlivým zákonům a jsou odpovědní 
za jejich dodržování. 

- Všechny oběti i všichni podezřelí mají v EU 
právo na spravedlivé soudní řízení. Každý 
podezřelý je nevinný, dokud jeho vinu neprokáže soud. 

- Osoby podezřelé ze spáchání trestného činu nebo účastníci nehody, , musí 
být stejně jako příslušné oběti informovány o dotčených právních postupech 
v jazyce, kterému rozumějí. Tuto službu platí členský stát, ve kterém se soudní 
řízení koná. 

- Členské státy EU, které nedodržují zásady právního státu, mohou obdržet 
varování či postih nebo mohou být dočasně vyloučeny z rozhodovacího 
procesu EU. 

- Všechny členské státy EU musí dodržovat pravidla a předpisy EU. Pokud tak 
nečiní, mohou být postaveny před Soudní dvůr EU. 

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV
Lidská práva jsou základní práva a svobody, na něž 
má nárok každý člověk na světě. Je třeba je za všech 
okolností respektovat a chránit.

- Evropský parlament uděluje Sacharovovu 
cenu lidem z celého světa, kteří se výjimečně 
zasadili za obranu lidských práv. 

- EU má zvláštního zástupce pro lidská práva. Jeho úkolem je prosazovat politiku 
EU v oblasti lidských práv v zahraničí.

- Jednou měsíčně se v Evropském parlamentu koná rozprava o závažném 
porušování lidských práv na celém světě. Tímto způsobem se upozorňuje na 
případy porušování lidských práv.

- Všechny členské státy EU musí podepsat a dodržovat Evropskou úmluvu o 
lidských právech. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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TOLERANCE/PLURALISMUS
Akceptujeme a respektujeme existenci rozdílných 
názorů a různorodého chování ve společnosti, 
tedy i takových názorů a chování, které se nám 
nelíbí, nebo s nimi nesouhlasíme.

- Každý z nás může svobodně vyznávat 
jakékoliv náboženství či přesvědčení nebo je změnit.

- EU podpořila projekt, v jehož rámci romští a neromští novináři natočili 25 
krátkých filmů o romských komunitách. Cílem tohoto projektu byl boj proti 
stereotypům vyskytujícím se při informování o Romech ve sdělovacích 
prostředcích, které ovlivňují způsob, jakým toto etnikum vnímá veřejnost. 

- Členské státy EU musí bojovat proti nenávistným výrokům, které se zakládají 
na rase, pohlaví, náboženství nebo státní příslušnosti. 

- Sdělovací prostředky musí prezentovat společnost ve všech jejích dimenzích. 
Nástroj pro sledování plurality sdělovacích prostředků v EU kontroluje, zda se 
tak skutečně děje.  

ÚCTA K LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Vždy je třeba respektovat duševní a tělesnou 
integritu osob.

- Ve všech zemích EU je zakázán trest smrti.

- Ve všech zemích EU je zakázáno mučení.

- Všichni žadatelé o azyl v EU mají v průběhu azylového řízení právo na 
přístřeší, potraviny a hygienické služby.

- V EU je zakázána dětská práce, otroctví a pracovní vykořisťování.

 Více informací o tom, jak EU uplatňuje v praxi hodnoty, jež vyznává, naleznete pomocí aplikace 
EU Charter (Charta EU): http://fra.europa.eu/en/charterapp (k dispozici v angličtině, francouzštině 
a němčině).
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PROCVIČTE SI SVÉ DEMOKRATICKÉ 
DOVEDNOSTI

1.  Rozhodovací proces EU - 24 -
1. Orgány EU - 24 -
2. Jak se vytváří legislativa EU - 33 -
3. Hraní rolí: V kůži poslance Evropského parlamentu - 35 -

2.  Hodnoty EU: Jaký je váš názor? - 53 -
      Příloha: Pracovní list „Mapa osobních hodnot“ - 54 -
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1. ROZHODOVACÍ PROCES EU

1. ORGÁNY EU

EU má sedm orgánů. Evropská komise, Rada ministrů a Evropský parlament jsou motorem rozhodovacího 
procesu. Evropská rada funguje jako orgán na nejvyšší politické úrovni. Soudní dvůr Evropské unie je 
soudním orgánem EU. Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou eura a odpovídá za měnovou 
politiku eurozóny. Evropský účetní dvůr dohlíží na finance EU.

Vedle těchto sedmi orgánů existuje také řada dalších odborných agentur, subjektů a institucí, které hrají 
v Evropské unii svou roli. Možná znáte například Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropský 
výbor regionů, což jsou poradní instituce evropských orgánů. 

 V této kapitole se seznámíte s orgány, které jsou zapojeny do rozhodovacího procesu, dále s Evropskou 
radou, Soudním dvorem EU a Evropskou centrální bankou. 

V průběhu mnoha let vzniklo více než 10 000 stran právních předpisů EU. K tomu, aby právní předpisy 
EU odpovídaly potřebám a očekávání 500 milionů občanů v členských státech, jsou nutná přísná 
pravidla a přísné procesní záruky. Většinu právních předpisů musí navrhnout Evropská komise a schválit 
Evropský parlament a Rada Evropské unie. Teprve poté jsou právně závazné.

© Evropská unie 2017   –   zdroj: EP
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1. EVROPSKÝ PARLAMENT

Kdo?
Evropský parlament tvoří nanejvýš 751 poslanců. Od roku 1979 je tento poslanecký sbor přímo volen 
každých pět let.  Počet poslanců EP z jednoho členského státu je přibližně úměrný počtu obyvatel 
daného státu s tím, že minimální počet poslanců z jednoho členského státu je šest a maximální je 96. 
Přehled počtu poslanců EP z každého členského státu naleznete na: www.europarl.europa.eu/meps/cs/
map.html 

Českou republiku zastupuje v Evropském parlamentu 21 poslanců. Seznam současných českých 
poslanců v EP (volební období 2014–2019) je uveden zde: www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/
vaši-poslanci/osmé-volební-období-2014-2019 

Předseda Evropského parlamentu je volen na dva a půl roku, tedy na období o polovinu kratší, než 
je funkční období poslanců. Předseda může být zvolen opětovně. Současným předsedou je Antonio 
Tajani.

Víte, že...? : Spojené království a brexit: co se stane se 73 poslaneckými mandáty?

Během jednání o odchodu Spojeného království z Evropské unie byly předloženy různé návrhy 
týkající se 73 mandátů britských poslanců v Evropské unii. Někdo navrhuje, aby byly přerozděleny 
mezi všechny členské státy. Jiní navrhují, aby Parlament tato poslanecká křesla neobsazoval a 
pokračoval s menším počtem poslanců. Zejména po přistoupení dalších zemí do EU bude snazší 
přidělit tyto mandáty novým zemím a Parlament nebude muset počet mandátů přerozdělovat. 
Podle dalšího návrhu by se tyto mandáty měly „europeizovat“ a měl by pro ně být vytvořen 
celoevropský volební obvod. To by znamenalo, že tyto poslance by volili všichni Evropané a 
nebyli by vysláni jednotlivými členskými státy, jak je tomu nyní. 

Řešení, které bylo nakonec Parlamentem schváleno, je kombinací prvních dvou návrhů: počet 
poslanců EP klesne ze 751 na 705. Tím pádem bude ze 73 britských mandátů 46 mandátů k 
dispozici pro případné nové členské státy. Zbývajících 27 mandátů Spojeného království si 
přerozdělí 14 členských států, které nyní nejsou zastoupeny odpovídajícím způsobem. Myšlenka 
celoevropských mandátů byla zamítnuta. 

© Evropská unie 2017   –   zdroj: EP 
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Funkce
Evropský parlament je zákonodárný orgán EU, který stanovuje rozpočet EU a sleduje činnost všech 
orgánů EU.    

- Sdílená legislativní pravomoc: Evropský parlament přijímá společně s Radou EU právní 
předpisy na základě návrhů Evropské komise. 

- Rozpočtová pravomoc: Společně s Radou Evropské unie rozhoduje Evropský parlament o 
celém ročním rozpočtu EU. Poslední slovo má EP.

- Pravomoc dohledu: Parlament vykonává dohled nad činností Evropské komise a ostatních 
orgánů EU. Volí také předsedu Evropské komise a má pravomoc schválit či neschválit Evropskou 
komisi jako celek. 

Fungování
Úkolem poslanců Evropského parlamentu je zastupovat vaše zájmy v EU. Poslanci EP nejsou na 
zasedání seskupeni podle svých zemí, ale jejich zasedací pořádek je vytvořen na základě spřízněných 
politických stran nebo jejich politické skupiny. V současné době je v Evropském parlamentu osm 
politických skupin (viz obrázek). 

Rozdělení křesel podle politických skupin v Evropském parlamentu na základě výsledků voleb v roce 2014 (2014–2019). 

Práce Parlamentu se připravuje v menších tematických výborech, například ve Výboru pro zemědělství 
či Výboru pro dopravu. Evropský parlament rozhoduje na základě většinového hlasování.  

Oficiální sídlo Evropského parlamentu je ve Štrasburku. Poslanci EP se každý měsíc scházejí ve 
Štrasburku na týdenním plenárním zasedání. V ostatních týdnech se účastní schůzí výborů, schůzí 
politických skupin a plenárních minizasedání v Bruselu. Sekretariát Evropského parlamentu má sídlo v 
Lucemburku.

  Další informace www.europarl.europa.eu 
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2. EVROPSKÁ RADA

Kdo?
Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států společně s jejím předsedou 
a předsedou Evropské komise. Většina zemí, včetně České republiky, vysílá na zasedání Evropské rady 
svého předsedu vlády. Některé země, jako například Francie, vysílají svého prezidenta. Současným 
stálým předsedou Evropské rady je Donald Tusk. 

Funkce
Evropská rada není jedním z legislativních orgánů EU, takže neprojednává ani nepřijímá právní předpisy 
EU. Evropská rada ovšem vymezuje obecné politické směry a priority EU. Evropská rada je tedy velmi 
vlivný orgán: nejdůležitější politická rozhodnutí přijímá právě Rada. Diskutuje a rozhoduje například o 
tom, zda se určitá země stane novým členem EU, zda bude v některých oblastech posílena spolupráce a 
jak má EU řešit aktuální problémy, například uprchlickou krizi. 

Fungování
Evropská rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, obvykle v Bruselu. Ve skutečnosti se schází mnohem 
častěji. K častějším summitům Evropské rady dochází především v době krize, jako tomu bylo například 
v průběhu krize eura. Takový evropský summit vždy přitáhne velkou pozornost sdělovacích prostředků. 
Na každém setkání se tradičně pořizuje společná fotografie hlav států či předsedů vlád (viz fotografie).

Většina rozhodnutí je přijímána na základě konsensu, což znamená, že všechny hlavy států by měly 
souhlasit se společným ujednáním. 

  Další informace www.european-council.europa.eu

Skupinová fotografie ze summitu Evropské rady ze dne 29. září 2017 © Evropská unie 
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3. RADA EVROPSKÉ UNIE NEBOLI RADA MINISTRŮ

Kdo?
Rada Evropské unie neboli Rada ministrů má 28 
členů: jednoho ministra z každého členského státu. 
Existuje vlastně deset různých složení Rady (viz 
rámeček). Ministři se setkávají ve složení závisejícím 
na oblasti, příp. oblastech jejich působnosti. Kteří 
ministři se tedy zúčastní zasedání Rady, to záleží na 
projednávaném tématu. Rozhoduje-li se například o 
poplatcích za roaming, sejdou se ministři odpovědní 
v členských státech za telekomunikace v Radě ve 
složení pro dopravu, telekomunikace a energetiku. 
Jestliže jsou projednávaným tématem finance, pak 
se v Radě ve složení pro hospodářské a finanční věci 
sejdou ministři, kteří v členských státech odpovídají 
za ekonomické a finanční záležitosti. 

Funkce
Rada plní tyto funkce:

- Sdílená legislativní pravomoc: Společně s Evropským parlamentem projednává a přijímá 
právní předpisy EU na základě návrhů Evropské komise. 

- Rozpočtová pravomoc: Rada EU společně s Evropským parlamentem schvaluje roční rozpočet 
EU.

- Koordinace politik členských států: Rada je odpovědná za koordinaci politik členských států 
ve zvláštních oblastech, jako je vzdělávání, kultura, hospodářská a fiskální politika a politika 
zaměstnanosti. 

- Rozvoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU: Rada stanovuje a uplatňuje 
zahraniční a bezpečnostní politiku EU na základě pokynů Evropské rady. 

Deset složení Rady
- obecné záležitosti

- zahraniční věci

- hospodářské a finanční věci („Ecofin“)

- spravedlnost a vnitřní věci 

- zaměstnanost, sociální politika, zdraví a 
ochrana spotřebitele

- konkurenceschopnost (jednotný trh, 
průmysl, výzkum a vesmír)

- doprava, telekomunikace a energetika

- zemědělství a rybolov

- životní prostředí 

- vzdělávání, mládež, kultura a sport

Setkání rady ministrů pro hospodářské a finanční věci, únor 2017 © Evropská unie
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Fungování
Ministři zastupují v Radě Evropské unie svou zemi a hájí tedy její zájmy. 

Rada obvykle přijímá rozhodnutí kvalifikovanou většinou, což je postup zvaný také „pravidlo dvojí 
většiny“. Kvalifikované většiny je dosaženo, když jsou splněny dvě podmínky: 

–  55 % členských států hlasuje pro (v současnosti to znamená 16 z 28 členských států);

–  tyto členské státy představují alespoň 65 % celkového počtu obyvatel EU. 

To znamená, že návrhy lze zablokovat, pokud proti nim hlasují přinejmenším 4 členské státy 
představující 35 % celkové populace EU. V některých případech rozhoduje Rada jednomyslně, což 
znamená, že legislativní návrh musí schválit všechny země. 

  Další informace www.consilium.europa.eu/cs 
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4. EVROPSKÁ KOMISE

Kdo?
Evropskou komisi tvoří 28 komisařů, jeden z každého členského státu. Každý komisař je odpovědný za 
svou konkrétní politickou oblast. 

Nové kolegium komisařů je jmenováno každých 5 let. Současná Komise je ve funkci od roku 2014 
a setrvá v ní do roku 2019. Českou komisařkou je v současnosti Věra Jourová. Je odpovědná za 
spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. 

Současným předsedou Komise je Jean-Claude Juncker z Lucemburska. 

Úkoly
Evropská komise je „vládou“ Evropské unie. Náleží jí:

- pravomoc iniciativy: Komise je jediným orgánem, který může vypracovávat legislativní návrhy, 
což z ní činí motor evropského rozhodovacího procesu. Například pokud se Komise domnívá, že 
dovoz produktů z tuleňů do EU by se měl zakázat, vypracuje v této věci legislativní návrh. 

- výkonná pravomoc: Komise je dohlíží na provádění pravidel a nařízení Evropské unie. To 
znamená, že je odpovědná za každodenní řízení Unie. 

- monitorovací pravomoc: Komise monitoruje, zda všichni aktéři, např. členské státy a 
společnosti, dodržují evropské právní předpisy. Například společnosti Microsoft udělila pokutu 
za to, že porušila evropská pravidla hospodářské soutěže. 

Kromě všech těchto odpovědností má Komise rovněž za úkol reprezentovat Evropskou unii v zahraničí 
a v mezinárodních organizacích, jako je Světová obchodní organizace (WTO). 

Fungování
Evropská komise prosazuje obecné evropské zájmy. Komisaři usilují o to, aby bylo co nejvíce rozhodnutí 
přijímáno na základě konsensu. V ostatních případech tak činí většinovým hlasováním (každý komisař 
má jeden hlas).

  Další informace www.ec.europa.eu/commission/index_cs

Evropská komise 2014-2019 © Evropská unie, 2017
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5. EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR

Kdo?
Na Evropském soudním dvoře působí 28 soudců. Jeden za každý členský stát. Při přípravě rozsudků jim 
asistuje 11 generálních advokátů. 

Úkoly
Soud působí jako nezávislý rozhodčí, který vydává rozsudky v případech, kdy se vyskytnou problémy 
mezi členskými státy, orgány, institucemi a občany Evropské unie. Soudní dvůr rovněž vykládá právní 
předpisy EU, aby se zajistilo stejné uplatňování předpisů ve všech zemích EU, a zajišťuje, aby všechny 
členské státy a orgány a instituce EU právní předpisy dodržovaly. 

  Další informace http://curia.europa.eu

Soudní dvůr Evropské unie. Slyšení Soudního dvora, velký senát © Evropská unie
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6. EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA (ECB)

Kdo?
Evropská centrální banka (ECB) byla založena v roce 1998 a je odpovědná za evropskou hospodářskou 
a měnovou politiku a správu eura. 

Od listopadu 2011 je prezidentem ECB Mario Draghi z Itálie. 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem ECB je Rada guvernérů. Tato rada se skládá ze šesti členů Výkonné 
rady a guvernérů národních centrálních bank z 19 zemí eurozóny. 

Úkoly
Jedním z nejdůležitějších úkolů ECB je zajišťovat cenovou stabilitu v eurozóně, a zamezit tak 
tomu, aby kupní sílu eura ovlivňovala inflace. ECB toho dosahuje řízením objemu peněz v oběhu. 
Stanovuje úrokové sazby, monitoruje vývoj cen v celé eurozóně a také vypouští do oběhu nové 
eurobankovky. 

Od roku 2014 má ECB ještě jeden nový úkol, který stojí samostatně vedle tří zmíněných úkolů spojených 
s  měnovými záležitostmi: dohled nad bankami. Bylo dohodnuto, že všechny velké banky v eurozóně 
spadají pod přímý dohled ECB.

Fungování
ECB spolupracuje s Evropským systémem centrálních bank (což je ECB + všechny národní banky 
členských států EU) a je nezávislá. Politika ECB se zaměřuje v prvé řadě na obecný zájem eurozóny. 

  Další informace www.ecb.europa.eu

Rada guvernérů Evropské centrální banky ©Evropská unie
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2. JAK SE VYTVÁŘÍ LEGISLATIVA EU 

Rozhodovací proces v Evropské unii: Řádný legislativní postup 

POSTUP
Nové evropské právní předpisy jsou zpravidla vytvářeny tímto způsobem (řádným legislativním 
postupem):

1. Evropská komise předloží legislativní návrh

- Buďto tak učiní z vlastní iniciativy,

- nebo na žádost Evropského parlamentu, Evropské rady, Rady ministrů nebo na základě 
evropské občanské iniciativy. Evropská komise má právo se rozhodnout, zda takové žádosti 
vyhoví, či nikoli. 

2. Legislativní návrh Evropské komise je zaslán Radě ministrů a Evropskému parlamentu. 

3. Tyto dva orgány mohou na základě svých preferencí daný návrh upravit a hlasovat o něm. 

4. Pokud je legislativní návrh přijat a schválen Evropským parlamentem i Radou ministrů (tj. v 
kompromisním znění), zrodí se nový předpis / směrnice / nařízení. 

Evropská Komise

Evropský ParlamentRada Evropské Unie
© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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5. Někdy musí být právní předpis uplatněn ve své celistvosti napříč celou EU (nařízení), ale někdy 
musí být tento nový evropský právní předpis proveden ve vnitrostátním právu (směrnice). V 
rámci tohoto procesu mají země často možnost rozhodnout určité záležitosti samostatně. EU 
například stanovila, že všichni rodiče v EU mají právo na nejméně čtyři měsíce rodičovské dovolené. 
Každý členský stát má možnost stanovit více než čtyři měsíce, například pět, nicméně nesmí snížit 
minimum rodičovské dovolené na dvouměsíční období. 

6. Evropská komise je odpovědná za prověřování toho, zda členské státy a společnosti uplatňují 
příslušné předpisy správně. 

DALŠÍ ORGÁNY A INSTITUCE ZAPOJENÉ DO ROZHODOVACÍHO PROCESU
- V případě konfliktu či nejistoty zasahuje Evropský soudní dvůr. 

- V některých případech vydávají Evropskému parlamentu a Radě ministrů své poradní stanovisko 
Evropský hospodářský výbor a Evropský výbor regionů. 

EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA
Pokud více než jeden milionů občanů z alespoň sedmi různých zemí EU podepíše určitý návrh, tito 
občané mohou žádat Evropskou komisi, aby jej projednala jako návrh legislativní.  

LOBBISTICKÉ SKUPINY
V Bruselu působí přibližně 30 000 lobbistů, kteří se snaží ovlivnit rozhodovací proces ve svůj prospěch. 
Někteří lobbisté prosazují zájmy společností, jiní zájmy nevládních organizací nebo veřejných 
zájmových skupin. 

V zájmu větší transparentnosti jsou lobbisté žádáni, aby se zaregistrovali do rejstříku transparentnosti 
(http://ec.europa.eu/transparencyregister). Některé iniciativy z neziskového sektoru se snaží co možná 
nejvíce objasnit, kdo lobbuje nejvíce, kolik peněz je v této souvislosti vynakládáno atd.: www.lobbyfacts.
eu (pouze v angličtině) a  https://corporateeurope.org. 
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3. HRANÍ ROLÍ:  
V KŮŽI POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VÝCHOZÍ INFORMACE PRO DISKUTOVANÁ TÉMATA 
Při cvičení „V kůži poslance Evropského parlamentu“ se diskutuje o několika konkrétních záležitostech. 
V některých případech již byly diskuse uzavřeny a EU již přijala konkrétní právní předpisy a pravidla. V 
jiných případech jednání stále na plné obrátky pokračují. Níže jsou uvedeny některá výchozí fakta a 
informace o aktuální situaci ohledně jednotlivých návrhů politik. 
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1. KOUŘENÍ V EU

Fakta
- Každý čtvrtý Evropan kouří. 

- 80 % kuřáků začne kouřit před dosažením 18 let.

- Dva ze tří kuřáků kvůli kouření zemřou. 

- Přes 6 milionů lidí po celém světě zemře ročně na následky kouření. 

- Miliony kuřáků trpí nemocemi způsobenými kouřením, např. rakovinou. 

- EU odhaduje, že kouření stojí evropský systém zdravotní péče kolem 25 miliard eur ročně (= 636 
miliard CZK). 

Tabák je velkým zabijákem: dva ze tří kuřáků zemřou v důsledku kouření, jeden ze čtyř se dožije 
nanejvýš 60 let. Většina kuřáků začala kouřit dříve, než jim bylo 18 let. Marketingové kampaně 
tabákového průmyslu se zaměřují přímo na mladé lidi. Označují je jako tzv. „kuřáky náhradníky“, v tom 
smyslu, že mladí lidé mají nahradit zemřelé kuřáky. Cigarety jsou přitom velmi návykové. Pokud jednou 
začnete kouřit, je velmi obtížné přestat. Kromě nikotinu obsahují cigarety ještě stovky přidaných látek, 
jako je cukr, amoniak či látky tlumící kašel, které ještě zvyšují jejich návykovost. 

Co dělá EU?
Ve snaze zabránit mladým lidem v tom, aby začínali kouřit, se Evropská unie zaměřuje na prevenci (= 
zajištění toho, aby mladí nezačali kouřit) a odrazování od kouření (= zajišťování toho, aby kouřilo co 
nejméně mladých lidí nebo aby kouřit přestali). 

Z tohoto důvodu evropské právní předpisy vyžadují, aby na každé krabičce cigaret prodávané v EU bylo 
umístěno kombinované zdravotní varování (obrázek, varující text a informace o možnostech podpory 
při odvykání kouření), a to v úředních jazycích zemí EU, v nichž se daná krabička cigaret prodává. Tímto 
způsobem EU kupujícího informuje o nebezpečí kouření. 

Došlo rovněž k omezení reklam na tabákové výrobky. Kampaně, které kouření propagují, jsou zakázány. 

příklady kombinovaných varování pro Českou republiku. Zdroj: Evropská komise: https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_en 
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Vedle pevných pravidel pro prodej a reklamu na tabákové výrobky vydává EU členským státům rovněž 
doporučení ohledně zákazu kouření ve vládních budovách a na veřejných i jiných místech. Zůstává 
ovšem na členských státech samotných, zda se budou těmito doporučeními řídit, či nikoli. 

V roce 2014 přijala EU přísnější tabáková pravidla. V platnost vstoupila v roce 2016. 

- Zakázán je nyní prodej cigaret s charakteristickými příchutěmi, jako je např. mentol. 

- Varování na cigaretových balíčcích musí zabírat alespoň 65 % povrchu balení a pro každou zemi 
existuje řada předem stanovených kombinovaných varování (viz obrázek). 

- Byl stanoven limit pro množství nikotinu v elektronických cigaretách. 

V původním legislativním návrhu se uvažovalo i o bílých – „neutrálních“ – krabičkách cigaret, jako je 
tomu v Austrálii, ovšem orgány EU se na tomto bodě nakonec nedokázaly shodnout. Neuspěl ani návrh 
zvýšit v celé EU minimální věk pro koupi tabákových výrobků na 18 let. 

Každý členský stát má nicméně možnost se rozhodnout, že bude uplatňovat přísnější pravidla: Francie 
se například rozhodla zavést neutrální krabičky cigaret již od května 2016 a je tedy po Austrálii druhou 
zemí na světě, která tak učinila. Také ceny cigaret se v jednotlivých zemích liší. Nejlevněji ze všech zemí 
EU lze krabičku cigaret koupit v Bulharsku, kde stojí kolem 2,60 € (= 66 CZK). Nejvíc naopak cigarety stojí 
v Irsku a ve Spojeném království, kde ceny přesahují 10 € (= 354 CZK)  za krabičku. 
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2. MAXIMÁLNÍ HLASITOST OSOBNÍCH HUDEBNÍCH PŘEHRÁVAČŮ

Fakta
Za posledních 25 let se popularita přenosných hudebních přehrávačů velmi zvýšila. Začalo to 
walkmanem (přehrávajícím kazety) a pokračovalo discmany až po MP3 přehrávače. Dnes se pro 
přehrávání hudby často používají aplikace v chytrém telefonu. Používání těchto přenosných přehrávačů 
hudby se však v poslední době stalo spolu s dalšími příčinami důvodem, proč lidé stále mladšího 
věku začínají mít problémy se sluchem nebo trpí tinnitem. Výzkum ukázal, že některé osobní hudební 
přehrávače jsou schopny vyprodukovat zvuky o hlasitosti startujícího letadla, což může způsobit 
závažné poškození sluchu. Konkrétní údaje:

- Decibelová stupnice funguje následovně: déšť: 50 decibelů (dB), konverzace: 60 dB, noční kluby: 
často kolem 100 dB. Deset decibelů navíc znamená, že je zvuk desetkrát hlasitější. 

- V Evropské unii poslouchá hudbu na svých osobních přehrávačích každý den 50 až 100 milionů 
lidí (na MP3 přehrávačích, jako jsou iPody, nebo na hudebních přehrávačích v mobilních 
telefonech). 5–10 % Evropanů hrozí poškození sluchu, neboť hlasitou hudbu poslouchají příliš 
dlouho. 

- Poslouchání hlasité hudby po příliš dlouhou dobu může způsobit tinnitus, tj. zvonění nebo 
pískání v uších. Z dlouhodobého hlediska může tato situace vést až k chronické ztrátě sluchu. 
Každý pátý mladý člověk již tinnitem trpí. Každý třetí jím trpí občas.

- Největší nebezpečí přitom spočívá ve sluchátcích vsouvaných přímo do ucha, protože vedou 
zvuk ještě hlouběji. 

- Jakmile začnete ztrácet sluch, nikdy se to již nespraví. 

- Bezpečně lze hudbu poslouchat takto: Hudbu puštěnou na 80 dB lze poslouchat maximálně 40 
hodin týdně. Na 89 dB maximálně pět hodin týdně. 

Co dělá EU?
Evropská unie chrání naše uši. Poté, co výzkum prokázal účinky dlouhodobého poslechu hlasité hudby, 
se EU rozhodla zakročit. Od března 2013 je navržena pro všechny osobní přenosné hudební přehrávače, 
včetně aplikací v mobilních telefonech, tato norma:

Fotografie pořízená společností Mimagephotos
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- Standardní maximální hlasitost na osobních hudebních přehrávačích a mobilních telefonech 
prodávaných v EU by měla být 85 dB.

- Uživatelé si mohou maximální  hlasitost nastavit ručně na 100 dB. Pokud tak učiní, obdrží 
varování o rizicích, která jim hrozí, a to vždy po 20 hodinách poslechu.  

Tato norma EU je dobrovolná, nicméně platí, že normy EU se stávají novým typem opatření v rámci 
konkrétních odvětví.
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3. EVROPSKÁ DEMOKRACIE

Fakta
- Volby jsou okamžikem, kdy občané určují, kdo je bude zastupovat na politické úrovni. K 

evropským volbám však chodí stále méně Evropanů: v roce 1979 jich bylo 65 %, v roce 2014 
jen 42,6 %. Nízká volební účast je důsledkem skutečnosti, že mnoho lidí se „o politiku nezajímá“ 
nebo že se domnívají, že „jejich hlas nic nezmění“. Nejméně se evropských voleb účastní mladí 
lidé (ve věku od 18 do 24 let). 

- Většina Evropanů nemá povinnost jít k volbám. Povinná účast ve volbách je jen v Belgii, v Řecku 
a v Lucembursku. Ve všech ostatních členských státech EU mají občané právo, nikoli povinnost 
volit. 

- Některé zpravodajské informace, zejména ty, které se šíří prostřednictvím sociálních médií, jsou 
falešné („fake news“). Pracovní skupina East StratCom, jež patří k evropským agenturám, odhalila 
během 15 měsíců (2016–17) 2 500 falešných zpráv v 18 jazycích týkajících se Evropy, zemí v 
Evropě a EU. Tyto falešné zprávy ovlivňují (často v negativním smyslu) způsob, jakým lidé EU 
vnímají. To může mít závažné důsledky. Například během kampaně před referendem o brexitu 
se šířilo mnoho falešných informací o EU a o možných výhodách plynoucích z vystoupení z 
Unie. Pro občany může být tato situace matoucí a může vést k tomu, že se budou při hlasování 
rozhodovat na základě nepřesných informací. 

Co dělá EU?
Evropští občané volí nový Evropský parlament každých pět let již od roku 1979. Podle jednotných 
pravidel EU by měly volby probíhat na základě tajného hlasování při všeobecné a přímé volbě (jeden 
hlas na každou jednu dospělou osobu). Další zásadou je zajistit poměrné zastoupení.  Kromě výše 
uvedených společných pravidel se volební předpisy řídí vnitrostátními ustanoveními, která jsou 
někdy velmi odlišná. Občané mohou volit pouze kandidáty ze své vlastní země nebo svých vlastních 
regionálních volebních obvodů. Členský stát také rozhoduje o tom, zda je hlasování právem, nebo 
povinností. 

V posledních letech vzniklo několik nových iniciativ, které mají občany do evropské politiky více zapojit 
a učinit EU demokratičtější.

© Evropská unie 2017 – Evropský parlament
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- Evropská občanská iniciativa: Pokud alespoň jeden milion Evropanů z nejméně sedmi členských 
států EU podepíše určitou iniciativu, mohou žádat Evropskou komisi, aby vypracovala legislativní 
návrh. 

- „Spitzenkandidáti“: Při posledních volbách v roce 2014 jmenovala každá politická skupina 
Evropského parlamentu „vedoucího kandidáta“. Kandidát evropské skupiny, která získala nejvíce 
křesel v Evropském parlamentu, se měl podle dohody stát novým předsedou Evropské komise. 
Tím se nakonec tedy stal Jean-Claude Juncker, který byl vedoucím kandidátem největší skupiny 
Evropského parlamentu, Evropské lidové strany. 

S cílem motivovat lidi k účasti na evropských volbách bylo předloženo více návrhů, které ovšem zatím 
nebyly zrealizovány v praxi. Například: 

- Zřídit celoevropský volební obvod, tak aby kandidáti do Evropského parlamentu mohli být 
voleni všemi evropskými občany, a nejen občany své vlastní země nebo regionálního volebního 
obvodu. 

- Přímá volba předsedy Evropské rady (podle vzoru přímé volby prezidenta USA). 

Další myšlenkou bylo učinit z účasti na evropských volbách povinnost. Tato myšlenka vychází z 
předpokladu, že plná voličská účast je jediným způsobem, jak získat skutečnou představu o tom, co 
lidé chtějí. Cílem je dosáhnout toho, aby se voliči před vstupem do volební místnosti řádně informovali. 
Zajišťuje se tak i to, že nikdo nebude z voleb vyloučen. Většina členských států však vidí volby jako 
právo, a nikoli jako povinnost, a svým občanům dává možnost nevolit. 

Je nanejvýš důležité, aby lidé hlasovali na základě správných informací. Za účelem boje proti falešným 
zprávám byla zřízena v roce 2015 pracovní skupina East StratCom. Tato agentura sleduje a analyzuje 
falešné zprávy o EU, které přicházejí většinou z Ruska, a zakročuje proti nim. EU nebude šíření falešných 
zpráv trestat, poněvadž podepsala Všeobecnou deklaraci lidských práv. Tato smlouva obsahuje 
ustanovení o svobodě projevu, přístupu k informacím a svobodě tisku. Svoboda tisku znamená, že 
svobodné a nezávislé sdělovací prostředky mohou podávat zprávy beze strachu, vnějších zásahů, 
pronásledování či diskriminace. 

  Více informací o evropském volebním systému: www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_1.3.4.pdf 

 Internetové stránky o falešných zprávách o EU podle pracovní skupiny East StratCom: euvsdisinfo.
eu/ (pouze v angličtině, němčině a ruštině)
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4. OCHRANA ZVÍŘAT PŘED TESTOVÁNÍM

Fakta
Organizace pro práva zvířat již dlouhá léta bojují za práva zvířat v pokusných laboratořích. Někdy jsou 
tyto pokusy zbytečné a neslouží ani žádnému „vyššímu smyslu“. Často tomu tak je například při testování 
v kosmetickém průmyslu. Testy na zvířatech mohou však být nezbytné z důvodů:

- shromažďování znalostí o lidech a zvířatech (vědecký výzkum)

- vyvíjení a výroby léčivých přípravků zaměřených na ochranu a zlepšování zdraví lidí a zvířat

- testování bezpečnosti výrobků

- učení, jak lidi a zvířata léčit (vzdělávání)

Co dělá EU?
Evropská unie si nepřeje, aby zvířata trpěla zbytečně. Proto již stanovila řadu pravidel, která mají 
životní podmínky zvířat zlepšit. Jejich součástí je zákaz testování kosmetiky na zvířatech (platí od roku 
2004) a zákaz testování kosmetických přísad na zvířatech (platí od roku 2009). V EU je rovněž od roku 
2013 zakázán obchod s kosmetickými výrobky, jejichž vývoj testování na zvířatech obnáší.  Uvedený 
legislativní návrh se proto velmi blíží skutečným evropským pravidlům. 
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Fakta
EU chce co nejvíce propojit jednotlivé ekonomiky členských států do jedné velké ekonomiky, aby vznikl 
skutečný jednotný trh. V rámci takové ekonomiky je důležité, aby lidé mohli pracovat v kterékoli zemi 
bez administrativních překážek. V současné době se nedaří v EU zaplnit asi dva miliony pracovních míst. 
V roce 2014 (podle údajů Eurostatu) žila přibližně jen 3 % všech evropských občanů (15,3 milionů lidí) v 
jiné zemi EU než ve své vlasti. 

Co dělá EU?
Každý občan Evropské unie může pracovat (a bydlet) v jakékoliv jiné zemi EU, aniž by potřeboval 
pracovní povolení. S pracovníky z jiných členských států by se navíc mělo zacházet stejně jako s 
domácími pracovníky v tom smyslu, že mají stejné zaměstnanecké podmínky (mzdu, počet dní 
dovolené atd.) jako občané příslušné země. Tito pracovníci odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení 
(daně) ve své hostitelské zemi a mají stejné sociální a daňové výhody jako domácí pracovníci. 

V některých zemích nicméně existuje několik omezení pro volný pohyb pracovníků z nových členských 
států. V současnosti se to týká pouze chorvatských státních příslušníků. Tato omezení musí být zrušena 
nejpozději do července 2020. 

EU chce vytvořit prostředí, které mobilitu pracovníků v Evropské unii podpoří. Součástí těchto snah 
je například zavedení evropského průkazu zdravotního pojištění, koordinace systémů sociálního 
zabezpečení a ustanovení o důchodových právech. 

Jiná pravidla platí pro ty, kteří byli vysláni svým zaměstnavatelem, aby dočasně poskytovali služby v jiné 
zemi EU (vyslaní pracovníci), nebo pro přeshraniční pracovníky, kteří žijí ve své vlastní zemi, ale pracují v 
jiném členském státě. 

5. PRÁCE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ EU – VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ 

43  /  EUROPE@SCHOOL



6. ARMÁDA EU?  

Fakta
Z hlediska obchodu je EU obr. Obchod uvnitř a vně EU představuje zhruba pětinu celosvětového 
obchodu. Z hlediska zahraniční politiky však členské státy EU často projevují různé názory. EU navíc 
nemá armádu, která by zajistila, aby byl její hlas slyšet na mezinárodní politické scéně. Zahraniční a 
bezpečnostní politika jsou stále vnitrostátními doménami, v nichž členské státy přijímají definitivní 
rozhodnutí samy.   

Co dělá EU?
Již od samého počátku evropské spolupráce v 50. letech minulého století zaznívaly hlasy na podporu 
myšlenky, aby Evropa vlastní armádu měla. Tyto plány se však nikdy nestaly skutečností. Každý členský 
stát má svou vlastní armádu a rozhoduje samostatně o tom, kdy a jak ji využije. 

EU má nicméně několik nástrojů, jak zasáhnout v krizových situacích. 

- Od roku 2007 udržuje EU tzv. bojová uskupení. V současnosti existuje 18 bojových uskupení, 
z nichž se každé skládá z 1 500 mužů a žen. Ti mohou být vysláni do vojenských operací v 
krizových situacích a podléhají evropskému velení. O tom, zda budou, či nebudou vysláni, musí 
rozhodnout Evropská rada. 

- Dále existují ad hoc mise EU působící mimo EU, jež se využívají v rámci mírových operací, 
prevence konfliktů a mezinárodní bezpečnosti. Vojenské jednotky se vysílají na dva typy misí:

- civilní mise (např. výcvik policejních složek) a

- vojenské operace (např. zásahy proti pirátům).

Evropská rada rozhoduje zvlášť o každé misi vysílané ad hoc. Účast jednotlivých zemí na nich 
je dobrovolná. EU již provedla zhruba 20 civilních vojenských operací. Ze známých příkladů 
lze jmenovat obnovu infrastruktury v provincii Aceh zasažené tsunami (Indonésie) a boj proti 
pirátům v oblasti Afrického rohu. 

Je důležité vědět, že zásahy EU se vždy dějí podle pokynů Organizace spojených národů (OSN) a v 
úzké spolupráci s NATO (Organizací Severoatlantické smlouvy). 
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Spolupráce v oblasti zahraniční a obranné politiky se nicméně prohlubuje. 

- Evropská obranná agentura zajišťuje, aby členské státy nakupovaly vojenský materiál 
společně a aby prováděly společný výzkum v oblasti obranné technologie. Tato spolupráce jim 
umožňuje snížit náklady. 

- Od nedávné doby má EU i svou vlastní „zahraniční službu“, Evropskou službu pro vnější 
činnost (ESVČ), která koordinuje kroky jednotlivých členských států EU. 

Skutečná evropská obranná politika nicméně neexistuje. Mnoho členských států se nedomnívá, že by 
měly své rozhodovací pravomoci v zahraničních záležitostech EU přenechat. Členské státy mají navíc 
někdy rozdílné názory na úlohu EU ve světě. 
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7. EU A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Fakta
- Na Zemi je již o 1°C tepleji než v době průmyslové revoluce. Je na 99 % jisté, že příčinou toho je 

lidská činnost, konkrétně emise skleníkových plynů. 

- Při zvýšení o 2°C již nebude možné kontrolovat následky (záplavy, prudké bouře, stoupající 
hladina moří atd.).

- Více než 80 % emisí skleníkových plynů EU je přímým důsledkem spotřeby a výroby energie.

- EU je zodpovědná za 11 % celosvětových emisí skleníkových plynů.

Teplota Země stoupá. Je to způsobeno masivním využíváním fosilních paliv (jako je benzín a motorová 
nafta v dopravě, uhlí v elektrárnách na výrobu elektřiny, zemní plyn na topení), jejichž emise zpravidla 
vypouštějí do ovzduší západní země. Na tuto skutečnost upozorňují už léta zprávy Mezivládního panelu 
OSN pro změnu klimatu (IPCC), v němž zasedají vědci z celého světa. V důsledku tohoto teplotního 
nárůstu se již zvedla hladina moří, dochází k silnějším a častějším bouřím, výraznějším obdobím sucha, 
lesním požárům a rozsáhlejším povodním, a to jak v Evropě, tak ve světě. 

Co dělá EU?
EU si je vědoma toho, že pokud se proti globálnímu oteplování nijak nezakročí, bude to stát více peněz (až 
desetkrát více), než kdyby se podnikla opatření právě teď. Učinila proto určité kroky. 

Do roku 2020 je stále v platnosti plán „20-20-20“. Cílem je do roku 2020:

- zvýšit objem využívání energie z obnovitelných zdrojů (alespoň 20 % veškeré energetické 
produkce by mělo pocházet například ze solární nebo větrné energie);

- snížit emise CO2 (o 20 % oproti roku 1990);

- snížit spotřebu energie (o 20 % oproti roku 1990).

Fotografie pořízená Billem Gabbertem
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Mezitím byla uzavřena nová dohoda, která bude platit do roku 2030. Úsilí, které je třeba vyvinout, bude 
zaměřeno na:

- zvýšení objemu energie z obnovitelných zdrojů (alespoň 27 % do roku 2030);

- snížení emisí, například emisí CO2 produkovaných průmyslem (-40 % do roku 2030);

- snížení spotřeby energie, účinnější elektrické spotřebiče a dobře izolované budovy (alespoň 
27% snížení energetické spotřeby do roku 2030).

Dlouhodobá strategie EU zvaná „plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství“ si klade za cíl snížit emise 
do roku 2050 o 80 %. 

Jelikož důsledky globálního oteplování jsou již citelné, vydala Evropská komise strategii EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu. Členské státy musí vypracovat vnitrostátní akční plány, aby se na 
nevyhnutelné důsledky změny klimatu připravily. Tyto plány například spočívají v budování přehrad v 
rámci ochrany proti přívalovým dešťům. 

EU hrála rovněž významnou roli během mezinárodních jednání, která vedla v roce 2015 k uzavření právně 
závazné dohody o opatřeních proti globálnímu oteplování, tzv. Pařížské dohody. EU ratifikovala Pařížskou 
dohodu v říjnu 2016. Jednotlivé země se v ní zavazují k tomu, že se pokusí udržet globální oteplování na 
úrovni pod 2° Celsia, ideálně pod úrovní 1,5° Celsia. Pařížská dohoda platí od listopadu 2016. 
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8. UPRCHLÍCI V EVROPĚ  

Fakta
Rostoucí počet konfliktů na celém světě vede k tomu, že stále více lidí utíká ze svých domovů. Podle 
Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jsme v současnosti svědky největšího zaznamenaného 
vysídlování. 65,6 milionů lidí po celém světě bylo přinuceno opustit své domovy (2017). Toto číslo nemá 
obdoby. 13 % migrantů* z celého světa se uchýlilo do Evropy. Evropské země zaznamenaly náhlý nárůst 
migrace do Evropy v roce 2015 a od roku 2015 i s tím související rostoucí počet žádostí o azyl. Každý 
členský stát řešil tuto nečekanou situaci po svém. Vzhledem k tomu, že všechny naše země jsou součástí 
celku EU a mají v jeho rámci většinou otevřené hranice, politika jednoho členského státu nevyhnutelně 
ovlivnila situaci v ostatních členských státech. Tím vyvstala nutnost řešit problém na úrovni EU. 

Evropa si střeží své vnější hranice velmi obezřetně, a přezdívá se jí proto někdy „pevnost Evropa“. 
Migranti tedy musí převaděčům platit (velké finanční částky), aby je do EU propašovali po 
nebezpečných trasách. Známá trasa vede přes Středozemní moře, přes nějž se lidé do Evropy plaví za 
často riskantních podmínek. Podle projektu „Pohřešovaní migranti“ si tato trasa vyžádala jen v období 
od začátku roku 2014 do října 2017 život 20 172 lidí. 

        *Klíčové pojmy:

Migrant: Osoba, která z jakéhokoli důvodu odejde ze země svého původu. Jedná se o obecný 
termín. 

Uprchlík: Uprchlík je konkrétní typ migranta, který byl donucen odejít ze své země kvůli 
pronásledování, válce nebo násilí. Uprchlík má oprávněné obavy z pronásledování z důvodů 
rasových, náboženských, národnostních či politických nebo z důvodů příslušnosti k určitým 
společenským vrstvám.

Žadatel o azyl: Pokud uprchlíci hledají útočiště v některé zemi, žádají o azyl, tj. právo být 
oficiálně uznán za uprchlíka a požívat právní ochrany a materiální pomoci. Během doby, kdy je 
jejich žádost o azyl posuzována, jsou označováni jako „žadatelé o azyl“.

Fotografie pořízená organizací FreedomHouse
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Co dělá EU?
Každá země EU má svou vlastní azylovou politiku. Společný evropský azylový systém nicméně 
stanovuje pro všechny členské státy společné minimální normy pro zacházení se všemi žadateli o azyl 
a vyřizování jejich žádostí (dublinské nařízení). Mimo jiné v rámci tohoto systému platí, že 

- členský stát, jenž je pro migranta zemí vstupu do EU, je odpovědný za posouzení jeho žádosti o 
azyl; 

- každý žadatel o azyl má právo na přístřeší, potraviny a základní péči během doby, kdy je 
jeho žádost o azyl posuzována; odpovědnost v této věci nese členský stát, který jeho žádost 
zpracovává;

- migranti mohou o azyl v EU žádat pouze jednou; pokud jeden členský stát jejich žádost 
zamítne, žádat o azyl v žádném jiném členském státě již nemohou; v zájmu kontroly jsou otisky 
prstů každého žadatele o azyl uchovávány v databázi systému Eurodac. 

V reakci na náhlý rozsáhlý a nekontrolovaný příval migrantů a žadatelů o azyl v roce 2015 zavedla EU 
několik dočasných krizových opatření. 

- V roce 2015 Evropská Komise odstartovala plán na rozmístění žadatelů o azyl v členských 
státech s cílem lépe rozdělit náklady na jejich přijímání. V rámci tohoto relokačního plánu by 
se mělo 160 000 žadatelů o azyl z Eritreje, Iráku a Sýrie, kteří pobývají v Itálii a Řecku, rozmístit do 
různých členských států, aby se zemím v jižní Evropě částečně ulevilo. Toto přemístění by mělo 
proběhnout v závislosti na velikosti a hospodářské situaci každého členského státu. EU navíc 
vytvořila takzvané hotspoty v místech, kam přicházejí nebo připlouvají velká množství žadatelů 
o azyl, např. v Řecku a v Itálii. V těchto hotspotech probíhá registrace žadatelů  o azyl a snímání 
jejich otisků prstů. 

- Relokační plán ale nezafungoval tak, jak Evropská komise doufala, a migranti přicházeli do EU 
dál. Aby příliv migrantů ukončila, podepsala EU v dubnu 2016 smlouvu s Tureckem. Podle 
této smlouvy měl být za každého migranta poslaného do Turecka z Řecka poslán tureckými 
úřady do EU uprchlík, který se uchýlil do Turecka. Mezi těmito migranty v Řecku byli i takoví, 
kteří nesplňovali podmínky pro získání azylu nebo svou žádost o azyl stáhli. Výměnou za účast 
na tomto režimu zaplatila EU Turecku šest miliard eur (= 153 miliard korun), aby se o uprchlíky v 
Turecku postaralo. 

- Některá další přijatá opatření: 

- rozšíření operací na moři

- předcházení migračním vlnám mimo jiné na základě poskytování podpory zemím, z 
nichž migranti přicházejí

- účinnější boj proti obchodníkům s lidmi

Události z roku 2015 a po něm vyvinuly tlak na azylové systémy mnoha členských států a schengenský 
prostor, ale také na společný evropský azylový systém jako celek. Situace poukázala především na 
slabiny dublinského systému. 

Evropská komise proto v dubnu 2016 přišla s novým plánem důkladné reformy stávajícího 
společného evropského azylového systému. Tento plán spočívá v mechanismu trvalé relokace, na 
jehož základě by si všechny členské státy při budoucích migračních krizích navzájem pomáhaly bez 
ohledu na to, kde bude migrační příliv nejintenzivnější. Součástí tohoto plánu jsou i zákonné možnosti 
vstupu do EU. V současnosti (podzim 2017) členské státy a Evropský parlament tento plán stále ještě 
projednávají.
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9. EU A DĚTSKÁ PRÁCE 

Fakta
- 150 milionů dětí po celém světě ve věku od 4 do 16 let pracuje v žalostných podmínkách, což 

jim často znemožňuje školní docházku. 

- Pouze jedno dítě z pěti je za svou práci placeno, obvykle velmi špatně. 

- Děti pracují zpravidla v zemědělství, ale také v továrnách a textilních zpracovatelských závodech. 

- Dětská práce je častá v Africe, Asii a Latinské Americe. 

- Celosvětový zákaz dětské práce by znamenal hospodářský růst o 20 % (podle Mezinárodní 
organizace práce).

Co dělá EU?
Během průmyslové revoluce byla dětská práce v Evropě běžným jevem. Až na konci 19. století začaly 
proti dětské práci sílit protesty, až nakonec z evropských zemí zmizela zavedením povinné školní 
docházky.  Všeobecná povinná školní docházka byla zavedena v Anglii v letech 1870–1880, ve Francii 
v roce 1882 a v Nizozemsku v roce 1900. V českých zemích byla povinná šestiletá školní docházka 
uzákoněna již v roce 1774. 

Dnes je dětská práce v EU zakázána (třebaže se v některých místech stále vyskytuje). Přesto se dětmi 
vyráběné zboží v EU stále prodává. Je proto možné, že oblečení, které nosíte, nebo dlažbu, po níž 
chodíte, vyráběly děti. 

V devadesátých letech minulého století se v EU ozývaly důrazné požadavky na zavedení sociálních 
podmínek do pravidel Světové obchodní organizace (WTO). To mělo znamenat, že dětská práce již 
nebude povolena a že všichni pracovníci budou požívat určitých minimálních práv. Rozvojové země 
však proti této myšlence ostře protestovaly a tvrdily, že jde jen o způsob, jak bohatší země chtějí uzavřít 
své trhy pro jejich produkty. Sociální doložka se stala natolik ožehavým tématem, že mezi pravidla WTO 
nakonec nikdy začleněna nebyla. 

Od té doby bylo učiněno několik pokusů o zavedení zákazu prodeje produktů vyráběných dětmi, 
poslední z nich v Nizozemsku v letech 2007–2010. Tento pokus ale dostatečnou podporu ostatních 
členských států nezískal.  

Fotografie pořízená Dianou Kosaricovou
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10. SOUKROMÍ NA INTERNETU

Fakta
- V roce 2008 existovalo 800 aplikací pro Android. Na začátku roku 2015 jich bylo již 1,5 milionu a 

v roce 2017 3,5 milionu.

- Více než 65 % dospělých v EU vlastní chytrý telefon. 

- V roce 2016 používalo 71 % obyvatel EU internet každý den. V roce 2006 to bylo pouze 31 %.

- Mj. Facebook, Google a Instagram prodávají zveřejněné fotografie a videa či osobní údaje 
uživatelů jiným společnostem. 

Internet naprosto změnil náš každodenní život. My všichni ho používáme čím dál častěji a jsme velmi 
aktivní na sociálních sítích a v různých aplikacích. Jeho používání má však i odvrácenou tvář: internet 
jednak nabízí možnosti soukromým uživatelům, zároveň však společnostem a vládám umožňuje přístup 
k našim soukromým údajům. Jak se ukazuje, jsme my, uživatelé internetu, sledováni ostřížím zrakem. 
Naše právo na soukromí je tak ohroženo.  

Co dělá EU?
Platné evropské právní předpisy na ochranu soukromí byly přijaty v roce 1995 a neodpovídají tudíž 
novým skutečnostem. Evropská unie proto vytvořila nové nařízení týkající se zpracování osobních údajů 
v EU, které chrání soukromí občanů. Schváleno bylo v roce 2016 a na jaře 2018 vstoupilo v platnost. 
Díky těmto novým opatřením mohou občané sami rozhodnout, které údaje o své osobě chtějí sdílet. 
Nařízení zpřehledňuje situaci i pro podniky, neboť zavádí jednotné právo v celé EU. 

Mezi nová pravidla patří:

- „Právo být zapomenut“: máte právo na to, aby internetová společnost vymazala vaše osobní 
údaje, pokud ji o to požádáte. Toto právo může být omezeno, pokud jsou údaje nezbytné k 
historickým či vědeckým účelům nebo z důvodu veřejného zdraví. 

- „Jasný a výslovný souhlas“: lidé by měli dát nejprve výslovný souhlas s tím, že společnosti 
mohou shromažďovat jejich údaje. Už neplatí, že kdo mlčí, souhlasí.

- „Přenositelnost údajů“: právo na převedení vašich údajů k jinému poskytovateli služeb (např. 
si můžete převést své osobní údaje, přecházíte-li k novému telefonnímu operátorovi, takže 
nepřijdete o telefonní čísla ani dřívější zprávy).
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- V případě vážného úniku informací (např. v důsledku napadení hackery) jsou společnosti a 
organizace povinny informovat co nejdříve vnitrostátní orgán dohledu. 

- Politiky ochrany soukromí musí být vysvětleny jasným a srozumitelným jazykem.

- Společnostem, které pravidla poruší, může být uložena pokuta až do výše 4 % jejich celkového 
celosvětového ročního obratu.

52  /  EUROPE@SCHOOL



3. HODNOTY EU: 
     JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR?
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PRACOVNÍ LIST

„MAPA OSOBNÍCH HODNOT“

Hodnoty Můj názor? Priorita 

pro EU?

Demokracie Systém vlády lidu, obvykle 

prostřednictvím volených zástupců.

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Svoboda Můžeme svobodně jednat, říkat či 

myslet si, co chceme. Svoboda je rovněž 

stav, kdy člověk není vězněn nebo 

zotročován. 

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Solidarita Všichni jsme vzájemně propojeni a 

odpovědní jeden za druhého. Solidarita 

s sebou nese vzájemnou podporu v 

rámci skupiny. 

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Rovnost Všichni jsme si rovni, pokud jde o status, 

práva (před zákonem) a příležitosti.  

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Spravedlnost /  

právní stát

Všichni občané a všechny orgány 

a instituce podléhají jasným a 

spravedlivým zákonům a jsou 

odpovědní za dodržování těchto 

zákonů, které jsou spravedlivě 

uplatňovány a vynucovány. 

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Dodržování lidských 

práv

Lidská práva jsou základní práva a 

svobody, na něž má nárok každý člověk 

na světě. Je třeba je za všech okolností 

respektovat a chránit.

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Tolerance / pluralismus Akceptujeme a respektujeme existenci 

rozdílných názorů a různorodého 

chování ve společnosti, tedy i takových 

názorů a chování, které se nám nelíbí, 

nebo s nimi nesouhlasíme.

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM

Úcta k lidské 

důstojnosti

Vždy je třeba respektovat fyzickou i 

psychickou integritu osob.

SOUHLASÍM / 

NESOUHLASÍM
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VÁŠ HLAS V EU

1.  Evropský parlament: Vy rozhodujete - 56 -
How do we elect the Members of the European Parliament? - 56 -
Výsledky voleb v celé Evropské unii - 58 -
Jak můžete sledovat činnost poslanců EP? - 58 -

2.  Volby ve vaší zemi: Vy rozhodujete - 59 -
3.  Zapojte se do diskuse - 60 -
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1. EVROPSKÝ PARLAMENT:  
VY ROZHODUJETE 

Přímé volby představují nejlepší možnost, jak vyjádřit svůj názor. Přímé volby do Evropského parlamentu 
jsou organizovány každých pět let již od roku 1979. Všichni občané EU starší 18 let (s výjimkou 
Rakouska, kde mohou občané volit již od 16 let) rozhodují o tom, kdo je bude v Evropském parlamentu 
zastupovat. 

JAK VOLÍME POSLANCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU? 

Evropský parlament tvoří nanejvýš 751 poslanců, kterým se také říká poslanci Evropského parlamentu 
či poslanci EP. Celkem 21 z nich pochází z České republiky. Počet poslanců EPdané země je přibližně 
úměrný počtu obyvatel této země s tím, že minimální počet křesel na jednu zemi je 6 a maximální je 
96. Německo, které má největší počet obyvatel (81 milionů), má v EP 96 poslanců. Malé členské státy, 
jako Kypr, Estonsko, Lucembursko a Malta, mají pouze 6 poslanců EP. Úplný přehled počtu poslanců EP z 
každého členského státu naleznete na: www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html.  

Poslední volby se konaly v květnu 2014. Příští volby se uskuteční na jaře roku 2019. V té době budete 
také moci volit do Evropského parlamentu. 
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ČESKÝ VOLEBNÍ SYSTÉM PRO EVROPSKÉ VOLBY
Volby v Evropské unii se konají každých pět let na základě všeobecného hlasovacího práva. V České 
republice je pouze jeden celorepublikový volební obvod, každá kandidující strana či hnutí proto podává 
pro celé Česko jedinou volební kandidátku. Mandáty si rovnoměrně rozdělují ty strany, které přesáhly 
5% uzavírací volební klauzuli (tedy získaly ve volbách více než 5% všech odevzdaných hlasů).

Tabulka: Výsledky voleb v České republice po volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, následné 
rozdělení křesel a politické skupiny v Evropském parlamentu. 

Politická 
strana (v 
národním 
jazyce)

% hlasů
Počet 
křesel

Skupiny v Evropském parlamentu

Křesťanská 
demokratická 
unie – 
Československá 
strana lidová 
(KDU-ČSL)

TOP09 + 
Starostové a 
nezávislí (STAN)

9,95

15,95

3

4

Evropská lidová strana (EPP)

Česká strana 
sociálně 
demokratická 
(ČSSD)

14,17 4

Pokroková aliance socialistů a demokratů (S&D)

Občanská 
demokratická 
strana (ODS)

7,67 2
Evropští konzervativci a reformisté (EKR)

Akce 
nespokojených 
občanů (ANO 
2011)

16,13 4

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)

Komunistická 
strana Čech a 
Moravy (KSČM)

10,98 3
Evropská sjednocená levice a Severská zelená 
levice (GUE/NGL)

Zelení/Evropská svobodná aliance (Verts/ALE)
Strana 
svobodných 
občanů 
(SVOBODNÍ)

5,24 1

Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD)

Evropa národů a svobody (ENF)
nezařazení poslanci

Seznam všech současných českých poslanců v Evropském parlamentu je uveden zde: www.europarl.
europa.eu/czechrepublic/cs/vaši-poslanci/osmé-volební-období-2014-2019.  
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VÝSLEDKY VOLEB V CELÉ EVROPSKÉ UNII
Níže uvedený graf znázorňuje na základě výsledků voleb v roce 2014 (na období 2014–2019), jak 
hlasovali všichni evropští občané, přičemž výsledky voleb byly převedeny na počet křesel každé 
politické skupiny v Evropském parlamentu. 

JAK MŮŽETE SLEDOVAT ČINNOST POSLANCŮ EP?
Vše, co poslanci EP dělají ve své funkci, je veřejné: jak hlasují na plenárních zasedáních, jak často jsou 
přítomni či nepřítomni a jaké legislativní změny navrhují. 

VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) je internetová stránka, která shromažďuje tyto veřejné údaje a 
zpřístupňuje je všem občanům (v angličtině).
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2. VOLBY VE VAŠÍ ZEMI:  
VY ROZHODUJETE

Celostátní volby rovněž sehrávají důležitou úlohu při přijímání rozhodnutí na úrovni EU. Například v 
Radě Evropské unie zasedají ministři členských států. A jak víte, tento evropský orgán má spolu s 
Evropským parlamentem legislativní pravomoc (viz kapitola o evropských orgánech). 

Kromě toho další významný evropský orgán, Evropská rada, sdružuje hlavy států či předsedy vlád 
členských států, kteří jsou rovněž vybíráni v celostátních volbách. 

Volby v České republice vycházejí ze zásady všeobecného, tajného a rovného hlasování. V České 
republice se konají volby do krajských zastupitelstev, obecních zastupitelstev, Senátu a Poslanecké 
sněmovny, dále prezidentské volby a volby do Evropského parlamentu. 

Občané každých pět let volí prezidenta a poslance Evropského parlamentu. Volby do krajských a 
obecních zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny se konají každé čtyři roky. Senátoři mají mandát na 
šest let, ale volby do Senátu se konají každé dva roky, přičemž se vždy mění třetina senátorů. V České 
republice existují dva volební systémy – většinový systém (prezidentské a senátní volby) a poměrný 
systém (volby do Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu, krajských a obecních zastupitelstev). 
Za nejdůležitější volby pro Čechy jsou považovány volby do Poslanecké sněmovny (parlamentní volby), 
protože po nich musí politická strana považovaná za „vítěze“ voleb získat souhlas většiny k tomu, aby 
mohla vytvořit novou vládu.

Jaké volby 
(např. 
prezidentské, 
parlamentní) 

Každé ... 
roky

Výsledek voleb (např. nový 
prezident, nový parlament, ...)

Hlava státu / 
orgánu

Příští volby 
(plánované):

parlamentní 
volby (volby 
do Poslanecké 
sněmovny)

4 nová Poslanecká sněmovna (součást 
Parlamentu)

předseda vlády: 
premiér

2021

senátní volby 2 (vždy 
jedna třetina 

volebních 
obvodů)

nový Senát předseda 
Senátu

říjen 2018

prezidentské 
volby

5 nový prezident hlava státu: 
prezident

leden 2018

komunální volby 4 nové obecní zastupitelstvo hlava obecního 
zastupitelstva: 
starosta 
(primátor)

komunální 
volby

krajské volby 4 nové krajské zastupitelstvo hlava krajského 
zastupitelstva: 
krajský hejtman

krajské volby

  Podrobnější informace o státní struktuře České republiky naleznete na této internetové stránce: 
www.czso.cz/documents/10180/20536380/1379-07ch.pdf/81bd32e8-e118-4ae0-a5bc-
cd51a038bbb4?version=1.0.  
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3. ZAPOJTE SE DO DISKUSE
I v období mezi volbami můžete vyjádřit svůj názor v evropské diskusi a vystupovat jako aktivní 
evropský občan. V následujících řádcích vám ukážeme, jaké máte mj. možnosti.

1. EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA 
Evropští občané mohou prostřednictvím evropské občanské iniciativy vyzvat Evropskou komisi k 
předložení legislativního návrhu. Je-li dosaženo požadovaného počtu podpisů, je Evropská komise 
povinna návrh přezkoumat. Komise však nemá povinnost se jím dále zabývat, jestliže nechce. 

Podmínky evropské občanské iniciativy jsou následující: 

- Občanskou iniciativu můžete organizovat pouze v oblastech, ve kterých má EU pravomoc 
navrhovat právní předpisy. Nemůžete tak např. žádat Evropskou komisi, aby navrhla právní 
předpis, který by upravoval předměty, jež byste chtěli mít ve škole, protože to si určuje každý 
stát sám. 

- Iniciativu musí podepsat alespoň jeden milion občanů EU. 

- Podpisy musí pocházet z nejméně 7 z celkových 28 členských států EU. Je stanoven 
minimální počet signatářů na členský stát, který je třeba dosáhnout. 

 Více informací o evropské občanské iniciativě naleznete na http://ec.europa.eu/citizens-initiative. 

2. DISKUSE O EVROPĚ
Diskuse o evropských problémech a tématech ve škole nebo s přáteli a rodinou je jedním ze způsobů, 
jak udržovat diskusi o Evropě. Vedle toho existuje rovněž řada příležitostí k diskusi na internetu. Jednou 
z nich je iniciativa Debating Europe (www.debatingeurope.eu). Na těchto internetových stránkách 
můžete diskutovat s dalšími Evropany nebo s evropskými či mezinárodními osobnostmi (anglicky a 
německy). 

3. OBRAŤTE SE PŘÍMO NA SVÉ ZÁSTUPCE V  
EVROPSKÉM PARLAMENTU 

Také se můžete přímo obrátit na poslance Evropského parlamentu. Na internetových stránkách anceláře 
Evropského parlamentu v České republice (www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/vaši-poslanci/
osmé-volební-období-2014-2019) naleznete přehled českých poslanců EP, jejich kontaktní údaje a 
internetové stránky.  
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4. ZÚČASTNĚTE SE EVROPSKÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE (EYE)
Evropský parlament organizuje každé dva roky setkání pro přibližně 8 000 mladých Evropanů (do 30 let), 
kteří na něm mohou vyjádřit svůj názor. Během tohoto setkání přicházejí mladí lidé se svými nápady 
ohledně budoucnosti Evropy a diskutují s aktéry rozhodovacích procesů. 

V roce 2018 se tato akce uskutečnila ve dnech 1. a 2. června v sídle Evropského parlamentu 
ve Štrasburku. Po skončení této akce obdrží všichni poslanci Evropského parlamentu zprávu 
shrnující nejkonkrétnější myšlenky, o kterých se diskutovalo. Někteří účastníci dokonce představí 
nejpropracovanější myšlenky obsažené ve zprávě několika parlamentním výborům a získají zpětnou 
vazbu od poslanců EP.

 Další informace o EYE naleznete na www.europarl.europa.eu/european-youth-event. 

5. STAŇTE SE EVROPSKÝM DOBROVOLNÍKEM NEBO STÁŽISTOU
Mladí Evropané mají mnoho příležitostí, jak vykonávat dobrovolnickou činnost nebo se stát stážistou v 
jednom z evropských orgánů. 

Například Evropský sbor solidarity umožňuje mladým lidem (18 až 30 let) stát se na dva až dvanáct 
měsíců dobrovolníkem v jejich vlastní zemi nebo v jiném členském státě EU. Tyto projekty pomáhají 
lidem a komunitám a zabývají se např. problematikou klimatu a energetiky. Více informací naleznete na 
https://europa.eu/youth/SOLidARITY_cs.  

Prostřednictvím iniciativy Humanitární dobrovolníci EU můžete pracovat jako dobrovolník na plný 
úvazek na projektu v oblasti humanitární pomoci kdekoli na světě, a to po dobu jednoho až 18 měsíců. 
Jako dobrovolník se můžete zapojit i do internetových projektů. Více informací naleznete na http://
ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en  (pouze anglicky a francouzsky).  

Evropská dobrovolná služba je součástí programu Mládež v akci. Díky tomuto programu mohou 
mladí lidé od 17 do 30 let strávit v zahraničí 2 týdny až 12 měsíců jako dobrovolníci Evropské 
dobrovolné služby. Více informací naleznete na https://europa.eu/youth/eu/article/46/73_cs. 

  Příležitosti pro mladé lidi z celé Evropy naleznete na Evropském portálu pro mládež  https://europa.
eu/youth

6. ZORGANIZUJTE SVŮJ VLASTNÍ VÝMĚNNÝ PROJEKT  
PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU ERASMUS+

Samozřejmě víte, že program Erasmus+ zajišťuje výměny vysokoškolských studentů, a možná se ho v 
dohledné době zúčastníte. Ale věděli jste, že za pomoci tohoto programu můžete již nyní zorganizovat 
i své vlastní (výměnné) projekty pro mladé? Vyčerpávající informace naleznete na internetových 
stránkách české národní agentury:  http://www.dzs.cz.
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