
                                                                                      
 
Základní charakter EU 
 

Evropská unie (EU) je svazek demokratických evropských zemí, které se zavázaly 
ke společnému úsilí o mír a prosperitu. Není státem, který by měl nahradit stávající 
státy, ani pouhou organizací pro mezinárodní spolupráci. Evropská unie je ve 
skutečnosti jedinečná. Její členské státy vytvořily společné orgány, na které 
přenesly část své suverenity, takže rozhodnutí o určitých záležitostech společného 
zájmu lze přijímat demokraticky na evropské úrovni.  

Evropská unie má své historické kořeny ve druhé světové válce. Myšlenka Unie se 
zrodila, neboť Evropané byli odhodláni zabránit, aby se podobné zabíjení a ničení 
někdy  
v budoucnosti opakovalo. V prvních letech se spolupráce týkala pouze šesti zemí a 
probíhala hlavně v oblasti obchodu a hospodářství. Dnes EU zahrnuje 25 zemí s 450 
miliony obyvatel  
a zabývá se širokou paletou otázek, které mají přímý dopad na náš každodenní 
život.  

Evropa je světadílem s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale také se společnými 
hodnotami, jakými jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Evropská unie 
tyto hodnoty brání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, posiluje jednotu při 
zachování rozmanitosti  
a zajišťuje, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům. Svět 
jednadvacátého století se vyznačuje stále vzrůstající vzájemnou závislostí a více než 
kdy předtím je nezbytné, aby každý evropský občan spolupracoval s lidmi ostatních 
zemí v duchu zvídavosti, otevřenosti  
a solidarity. 

 

Jaké možnosti EU představuje pro občany ? 

 
• Méně hranic, více příležitostí  
• Zelenější Evropa  
• Studium v zahraničí  
• Euro ve vaší peněžence  
• Pracovní místa a prosperita  
• Rovné příležitosti pro všechny  
• Svoboda, bezpečnost a právo pro všechny  
• Šíření míru a stability mimo EU  
• Členství v Unii  
• Spojený světadíl  
• Symboly EU  

 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#frontiers
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#greener
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#abroad
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#pocket
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#jobs
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#opportunities
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#security
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#peace
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#union
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#continent
http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#symbols


                                                                                      
 
 

Méně hranic, více příležitostí 

Můžete cestovat přes většinu států Evropské unie, aniž byste museli mít pas nebo 
byli zastavováni kvůli hraničním kontrolám.  

Můžete nakupovat v jiných zemích, kde je zboží levnější, aniž byste platili dodatečné 
daně, pokud je nakoupené zboží pro vaše osobní užití. Díky jednotné měně, euru, 
mohou kupující srovnávat ceny přímo ve dvanácti zemích, které ho používají.  
V důsledku toho učinili výrobci a maloobchod opatření, aby snížili neodůvodněně 
vysoké ceny. Cestování za účelem nákupu, trávení volného času nebo za obchodem 
mezi zeměmi, které zavedly euro, je levnější, protože není třeba směňovat peníze  
a platit poplatky. 

Díky konkurenci, kterou s sebou přinesl jednotný trh EU bez hranic, se zvýšila 
kvalita a snížily ceny. Levnější jsou i telefonické hovory, přístup k internetu  
a letecká přeprava. Domácnosti si stále častěji mohou vybírat ty nejvýhodnější 
nabídky od řady dodavatelů elektrické energie a plynu. 

Občané EU mohou žít, pracovat, studovat a trávit penzi v jiné zemi EU, pokud si to 
přejí. Tato práva se postupně rozšiřují na občany z deseti zemí, které k EU 
přistoupily v roce 2004. 

 

Zelenější Evropa 

Lidé v Evropě jsou v otázkách životního prostředí velmi uvědomělí. Proto stojí EU  
v čele světového úsilí o zachování životního prostředí a podporu udržitelného 
rozvoje. Převzala vedení při provádění Kjótského protokolu na snížení emisí 
skleníkových plynů, které jsou odpovědné za globální oteplování a klimatické 
změny. Jako jeden z kroků tohoto úsilí EU zavádí v roce 2005 inovativní systém pro 
obchodování s emisemi, který výrobním podnikům umožní prodávat a kupovat 
omezený počet povolenek na emise. 

Jelikož se znečišťování nezastaví na vnitrostátních hranicích, členské státy EU učinily 
v mnoha oblastech společná opatření na ochranu životního prostředí. Proto není 
překvapením, že jsou řeky a pláže v Evropě čistší, vozidla vytvářejí méně zplodin  
a že platí přísná pravidla pro nakládání s odpady. Například nebezpečného odpadu  
z Evropy se již nelze zbavovat v chudých zemích, jak tomu bylo dříve. 

Cílem EU je, aby doprava, průmysl, zemědělství, energetika a cestovní ruch byly 
organizovány tak, že je lze rozvíjet, aniž by byly ničeny přírodní zdroje – jinými 
slovy udržitelný rozvoj, který umožní našim ekonomikám růst a zabezpečit 
obyvatelstvo i do budoucna. 

 

 

 



                                                                                      
 

Studium v zahraničí 

Téměř 2 miliony mladých lidí již využily výhod programů EU pro své studium  
a osobní rozvoj v jiné evropské zemi. Programy EU, které podporují vzdělávací 
výměnné pobyty a přeshraniční partnerství, jako jsou  Erasmus, Leonardo,  
a Socrates, mají proto dobré jméno. 

Evropská unie nerozhoduje o tom, co se ve škole učí, ale usiluje o zajištění toho, že 
vzdělání a profesní kvalifikace budou řádně uznávány v ostatních zemích EU.  
  

Euro ve vaší peněžence 

Euro (€) je pravděpodobně nejhmatatelnějším úspěchem EU. Je to jednotná měna 
dvanácti zemí, v nichž žijí dvě třetiny obyvatelstva EU. Toto číslo ještě vzroste  
s přijetím eura novými členskými zeměmi, jakmile bude jejich hospodářství 
připraveno.  
 
Veškeré eurobankovky a euromince lze používat ve všech zemích, ve kterých bylo 
euro přijato. Bankovky jsou jednotné, zatímco mince mají na jedné straně společný 
motiv a na druhé straně typický symbol členského státu. 

 
 

Země EU, které používají euro: Belgie, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko and Finsko. 

Země EU, které nepoužívají euro: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko and 
Spojené království. 

 

 

 



                                                                                      
 

Pracovní místa a prosperita 

Vedoucí představitelé Evropské unie se zavázali, že z EU učiní nejdynamičtější 
společnost na světě, založenou na znalostech a s konkurenceschopnou ekonomikou 
a kvalifikovanou pracovní silou. 

Proto EU usiluje o zajištění toho, aby lidé měli přístup k vysokorychlostnímu 
internetu ve škole, doma i na pracovišti. Naléhá na podniky a vlády, aby více 
používaly internet a poskytovaly tak lepší služby. Další prioritou je školení 
pracovníků v oblasti informačních technologií a podpora celoživotního vzdělávání. 

Celá třetina z ročního rozpočtu EU, který činí 100 miliard EUR, se vynakládá na 
podporu hospodářství a na vytváření pracovních příležitostí ve znevýhodněných 
regionech a na školení nezaměstnaných nebo nedostatečně kvalifikovaných lidí. 
Například lidem v některých oblastech Irska a Španělska se tak daří mnohem lépe 
než před dvaceti lety. 

Jednotný trh EU bez vnitřních hranic a zavedení eura jako jednotné měny již 
přinesly prospěch v řádu miliard a vedly k vytvoření několika milionů nových 
pracovních příležitostí. 

Evropská unie dnes navíc investuje do budoucích pracovních míst prostřednictvím 
financování výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií. Vedoucí 
představitelé EU se zavázali, že mezi roky 2001 a 2010 zvýší tyto příspěvky o více 
než 50 %.  

 

Rovné příležitosti pro všechny 

 

Společnost je spravedlivější a funguje efektivněji, pokud v ní 
neexistuje diskriminace z důvodu národnosti, pohlaví, 
postižení, rasy nebo na základě jiných faktorů. To je důvodem, 
proč právo EU diskriminaci zakazuje. 

 
Již v padesátých letech obsahovaly první smlouvy EU jednoznačné pravidlo, že muži 
a ženy musejí dostávat za stejnou práci stejnou odměnu. To z EU učinilo průkopníka 
v boji za práva žen, jež jsou nyní nedílnou součástí všech politik EU. 

 

Svoboda, bezpečnost a právo pro všechny 

 

Všichni si přejeme žít v bezpečí a být chráněni před trestnou činností a terorismem. 
Proto země EU spolupracují při potírání mezinárodního terorismu a při zabraňování 
přeshraničnímu obchodu s lidmi a drogami. Přijímají společná pravidla ohledně této 
trestné činnosti a opatření k zajištění plné spolupráce mezi svými policejními  
a celními úředníky, imigračními úřady a soudy. 



                                                                                      
 

Jedním z praktických opatření bylo zavedení evropského zatykače, aby se usnadnilo 
vydávání osob podezřelých z trestné činnosti ze země, ve které byly zatčeny,  
k výslechu do země, ve které se po nich pátrá. Země EU rovněž koordinují svou 
azylovou politiku a zpřísňují kontroly na vnějších hranicích EU. 

Protože občané Evropské unie mohou svobodně žít v jakékoli zemi EU, musejí mít 
kdekoli v EU rovný přístup k právu. Členské státy musejí zajistit, aby všichni 
uplatňovali právní předpisy EU stejným způsobem a aby rozhodnutí soudu jedné 
země mohla být vykonána v zemi jiné. Unie již učinila mnohé pro to, aby usnadnila 
řešení přeshraničních právních problémů týkajících se manželství, odluky, rozvodu  
a svěření dětí do péče, jakož i ostatních druhů občanskoprávních sporů. 

 

Šíření míru a stability mimo EU 

Díky jednotě vytvořené mezi zeměmi EU za posledních padesát let je nyní válka 
mezi nimi nemyslitelná. Vzhledem k tomuto úspěchu teď EU usiluje o šíření míru  
a stability i za svými hranicemi. 

Nejlepší způsob, jak zabránit vzniku konfliktů, je v prvé řadě větší prosperita na 
celém světě. Jako světová obchodní velmoc využívá EU svůj vliv k zavedení 
spravedlivých podmínek světového obchodu. Chce zajistit, aby z globalizace měly 
prospěch i ty nejchudší země. Již nyní EU poskytuje více humanitární pomoci  
a rozvojové pomoci než kdokoli jiný. 

EU vyslala vojenské a policejní mise – například na Balkán, kde mírové sbory EU 
nahradily síly NATO. Tato akce tvoří součást obranných úkolů společné zahraniční  
a bezpečnostní politiky EU. 

Unie má obzvláště zájem napomáhat svým sousedům na východě a na jihu (zemím 
bývalého Sovětského svazu a oblasti Středomoří), aby se i těmto zemím podařilo 
dosáhnout větší stability a prosperity. 

Evropská unie je důkazem toho, že demokratické země mohou úspěšně spojit 
hospodářské a politické zdroje ve společném zájmu, čímž slouží jako možný model, 
který je hodný následování i v jiných částech světa. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      
 

Členství v Unii 

 

Již od svého založení před téměř 50 lety je EU magnetem, který neustále přitahuje 
nové členy. V květnu 2004 tento proces vyvrcholil historicky největším, úspěšným 
rozšířením z 15 na 25 členských států. 

Přistoupit může kterákoli evropská země, pokud její stabilní demokracie zaručuje 
právní stát, lidská práva a ochranu menšin. Musí mít rovněž fungující tržní 
ekonomiku a státní správu, která je schopna uplatňovat právní předpisy EU. 

Bulharsko a Rumunsko jsou na cestě stát se členy v roce 2007. V roce 2005 mají 
být zahájena jednání o vstupu s Tureckem a Chorvatskem. 

Mezi žádostí o vstup a skutečným vstupem země do EU může uplynout až deset let 
či více. Smlouva o přistoupení musí být po svém schválení ratifikována Evropským 
parlamentem a národními parlamenty kandidátské země a všech členských států 
EU.http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/ - top

Spojený světadíl 

 

Členové EU a rok jejich přistoupení. 
 
1952 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko 
 
1973 Dánsko, Irsko, Spojené království 
 
1981 Řecko  
 
1986 Portugalsko, Španělsko 
 
1995 Finsko, Rakousko, Švédsko 
 
2004 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, 
Slovensko, Slovinsko 
  

 

 

 

 

http://europa.eu/abc/panorama/whatdoes/#top


                                                                                      
 

Symboly EU 

Evropská vlajka 
Kruh dvanácti hvězd symbolizuje ideál dokonalosti, úplnosti a jednoty. 
 
Evropská hymna 
M
jako evropská hymn
 

elodie je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena. Pokud se používá 
a, je beze slov.  

Den Evropy, 9. květen  
P
projevu francouzského min
proto každoročně slaví jako den zrození EU. 
 

ůvodní myšlenka za dnešní Evropskou unií zazněla poprvé dne 9. května 1950 v 
istra zahraničí Roberta Schumana. Devátý květen se 

"Jednotná v rozmanitosti" 
T

 

ak zní heslo EU. 

droje: 

ropa .eu 

Z

 eu

 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/symbols/anthem/index_cs.htm
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_cs.htm
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