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Anotace  

V této práci se zabývám fungováním a smyslem Evropská Unie. Česká republika je totiž jedním 

z členských států se silným euroskeptismem. Přitom lidé často ani nevědí, jak tato organizace 

funguje, či jaké má pravomoci.  

A proto mi přišlo vhodné v jednom dokumentu ve zkratce shrnout fungování EU, zároveň se 

zaměřit na problematiku dezinformací a odpovědět na otázku „Má to vůbec celé smysl?“. 

Pro lepší zasazení kontextu celá práce začíná shrnutím těch nejdůležitějších událostí v EU od 

2. světové války do současnosti. 
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Annotation 

In this work I deal with the meaning of the European Union. The Czech Republic is one of the 

member states with strong euroceptism. At the same time, people often do not even know how 

this organization works or what its powers are.  

That is why it seemed appropriate to me to summarize the EU in one document, while focusing 

on how disinformation works and answering the question, 'Does it make any sense at all?'  

To better fit the context, the whole work begins with a summary of the most important events 

in the EU from World War II to the present. 
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1 ÚVOD 

Tématem této seminární práce je Evropská Unie. Vybral jsem si ho, protože ČR je jedním 

z členských států se silným euroskeptismem. a přesto lidé často neví, jak tato organizace vlastně 

funguje, a proto mi přišlo vhodné toto téma zpracovat v následujících kapitolách. 

1.1 Co je EU ve zkratce? 

Jedná se politickou a ekonomickou unii, která si klade za cíl zlepšit a prohloubit spolupráci 

v Evropě. Tato organizace postupně vznikala po 2. světové válce, a dala si za úkol, aby se hrůzy 

této války již nikdy neopakovaly a zaručila v Evropě mír. Postupným propojováním států, jak 

ekonomicky, tak politicky, se zajistilo, aby jakýkoliv válečný konflikt uvnitř Evropy byl 

naprosto nevýhodný. 

Postupem času se z Unie nestala jen pojistka míru, ale také možnost, jak Evropu udělat silnou 

konkurenceschopnou alianci před geopolitickými hrozbami. Proto Evropa prosazuje svoje 

názory a není nikým přímo ovlivňována. Prosazuje svoje hlavní hodnoty, mezi které patří: 

Svoboda, Demokracie a Lidská práva 

Ze světového měřítka je EU zřejmě neúspěšnější projekt mezinárodní spolupráce. Evropskou 

Unii dnes tvoří 27 samostatných států se 446,8 miliony obyvatel. 

1.2 Znaky EU 

Motto: „Jednotná v rozmanitosti“ 

Evropská hymna: „Óda na radost“ od Ludwiga van Beethovena z roku 1785 

 

Obrázek 1: vlajka EU 
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2 HISTORIE 

V této kapitole si chronologicky shrneme nejdůležitější události historie EU a Evropy. 

⎯ 8. května 1945 – konec druhé světové války v Evropě 

V Evropě končí druhá světová válka. Kontinent je zničený. Miliony lidí zahynuly, jsou zranění 

nebo vysídlení. V holokaustu bylo zavražděno šest milionů Židů. 

⎯ 4. dubna 1949 – vznik NATO 

Je podepsána Severoatlantická smlouva, kterou se zřizuje aliance NATO, tj. spojenectví mezi 

Spojenými státy, Kanadou a 10 zeměmi západní Evropy. 

⎯ 5. května 1949 – vzniká Rada Evropy 

⎯ 9. května 1950 – plán nové politické spolupráce v Evropě 

Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman přichází s plánem hlubší spolupráce. 

Navrhuje integrovat uhelný a ocelářský průmysl západní Evropy.  

⎯ 18. dubna 1951 – Evropské společenství uhlí a oceli 

Na základě Schumanova plánu podepisuje 6 zemí smlouvu o společném řízení jejich těžby uhlí 

a výroby oceli. Takto již žádná země nemůže sama vyrobit válečné zbraně, aby je obrátila proti 

ostatním. 

⎯ 25. března 1957 – Vytváří se Evropské hospodářské společenství 

⎯ 19. března 1958 – vznik Evropského parlamentu 

⎯ 30. července 1962 – první společná zemědělská politika 

První společná zemědělská politika dává zemím EHS společnou kontrolu nad produkcí 

potravin. 

⎯ 8. dubna 1965 – Smlouva o jednotných orgánech 

V Bruselu je podepsána smlouva o sloučení výkonných orgánů tří Společenství (Evropského 

společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Euratomu) 
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⎯ 1. července 1968 – začátek celní unie 

6 členských států EHS odstraňuje vnitřní cla na vzájemně dovážené zboží a umožňuje tak 

poprvé volný přeshraniční obchod. 

⎯ Srpen 1968 – rozdrcen reformní proces známý jako „pražské jaro“ 

Invaze sovětských tanků zničí krátce trvající „pražské jaro“, které Československu přineslo 

příslib demokracie. 

⎯ 1. ledna 1973 – ze 6 členů se stává 9 

Ze 6 členů se stává 9: k Evropským společenstvím se oficiálně připojuje Dánsko, Irsko 

a Spojené království. 

⎯ 1973 – Evropa se ocitá v ropné krizi 

V návaznosti na říjnovou arabsko-izraelskou válku země produkující ropu na Blízkém východě 

výrazně zvyšují ceny a omezují prodej do některých evropských zemí. To v celé EU vyvolá 

ekonomické problémy. 

⎯ Červen 1979 – první přímé volby do Evropského parlamentu 

⎯ Leden 1981 – Řecko se stává desátým členským státem 

⎯ 28. února 1984 – první evropský výzkumný program 

⎯ 1. ledna 1986 – dva noví členové: Španělsko a Portugalsko 

⎯ 13. června 1987 – zahájení programu Erasmus 

Za účelem finanční podpory vysokoškolských studentů, kteří chtějí studovat v jiné evropské 

zemi, je zřízen program Erasmus. Od té doby program poskytl více než 10 milionům lidí 

příležitost studovat, absolvovat odbornou přípravu, věnovat se dobrovolné činnosti nebo získat 

pracovní zkušenosti v zahraničí. 

⎯ 1989 – Pád komunismu v Evropě 

⎯ 1991 – rozpad Jugoslávie 

Dochází k rozpadu Jugoslávie. Následné války přinesou desítky tisíc obětí a trvají po většinu 

následujícího desetiletí. 
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⎯ 7. února 1992 – Maastrichtská smlouva 

V únoru 1992 je v Maastrichtu podepsána Smlouva o Evropské unii. Tato smlouva představuje 

důležitý mezník v historii EU, jelikož stanoví jasná pravidla pro budoucí jednotnou měnu a také 

pro zahraniční a bezpečnostní politiku a užší spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. 

⎯ 1. ledna 1993 – zavedení jednotného trhu 

Je zřízen jednotný trh s jeho „4 svobodami“ volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz. 

⎯ 1. ledna 1994 – vytvořen Evropský hospodářský prostor 

Vstupuje v platnost Dohoda o založení Evropského hospodářského prostoru (EHP). 

⎯ 1. ledna 1995 – EU získává tři nové členy: Rakousko, Finsko a Švédsko 

⎯ 26. března 1995  – v 7 zemích začíná cestování bez hraničních kontrol 

V 7 zemích – Belgii, Francii, Lucembursku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku a Španělsku 

vstupuje v platnost Schengenská dohoda. 

⎯ 2. října 1997 – Amsterodamská smlouva 

Je podepsána Amsterodamská smlouva. Tato smlouva navazuje na to, čeho bylo dosaženo 

přijetím Maastrichtské smlouvy, a stanoví plán reformy orgánů EU, aby se posílilo postavení 

Evropy ve světě a zvýšila podpora zaměstnanosti a práv občanů.  

⎯ 1. leden 1999 – vzniká euro 

V 11 zemích se pro obchodní a finanční transakce zavádí euro. Bankovky a mince budou 

zavedeny později. K prvním zemím, kde platí euro, patří Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Dánsko, Spojené 

království a Švédsko se rozhodnou, že zůstanou prozatím mimo. 

⎯ 11. září 2001 – teroristické útoky ve Spojených státech amerických 
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⎯ 26. února 2001 – Niceská smlouva 

Vedoucí představitelé EU podepisují Niceskou smlouvu. Cílem je reformovat instituce tak, aby 

EU mohla účinně fungovat poté, co se počet jejích členů zvýší na 25, a připravit se na vstup 

další, velké skupiny nových členů. V platnost vstupuje 1. února 2003. 

⎯ 1. ledna 2002 – zavedení eurobankovek a euromincí ve 12 státech EU 

Eurobankovky a euromince se stávají zákonnou měnou ve 12 zemích EU (Řecko vstoupilo do 

eurozóny v roce 2001 a další po roce 2002). Tisk, ražba a jejich distribuce ve dvanácti zemích 

je velkou logistickou operací. Bankovky jsou pro všechny země stejné. Mince mají jednu 

standardní stranu, zatímco na té druhé je zobrazen národní symbol. 

⎯ 1. března 2003 – mírové operace na Balkáně 

V rámci své zahraniční a bezpečnostní politiky zahajuje EU mírové operace na Balkáně, 

nejdříve v bývalé jugoslávské republice Makedonii (nyní Severní Makedonie) a poté v Bosně 

a Hercegovině. V obou případech jsou jednotky NATO nahrazeny ozbrojenými silami pod 

vedením Evropské unie. 

⎯ 1. května 2004 – 10 nových zemí 

Kypr a Malta přistoupily k EU spolu s 8 zeměmi střední a východní Evropy – Českou 

republikou, Estonskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Slovenskem a Slovinskem 

– a konečně uzavírají rozdělení Evropy, k němuž došlo po druhé světové válce. 

⎯ 29. května a 1. června 2005 – Ústava EU 

Voliči ve Francii a Nizozemsku odmítají Smlouvu o Ústavě pro Evropu, kterou podepsalo 25 

členských států EU v říjnu 2004. 

⎯ 1. ledna 2007 – EU vítá Bulharsko a Rumunsko 

⎯ 13. prosince 2007 – Lisabonská smlouva 

27 zemí EU podepisuje Lisabonskou smlouvu, která mění předchozí Smlouvy. Jejím účelem je 

vytvořit demokratičtější, účinně a transparentně fungující EU, která bude schopna čelit 

globálním výzvám, jako je změna klimatu, bezpečnost a udržitelný rozvoj. Lisabonskou 

smlouvu ratifikují všechny země EU. 

⎯ 2010 – Evropa se vypořádává s finanční krizí 

⎯ 10. prosince 2012 – EU udělena Nobelova cena míru 
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Na slavnostním ceremoniálu v Oslu je Evropské unii předána Nobelova cenu za mír. Tato cena 

je uznáním práce, kterou EU již přes šedesát let vykonává ve prospěch míru a usmíření, 

demokracie a lidských práv. 

⎯ 1. července 2013 – Chorvatsko se v roce 2013 stává 28. členským státem EU 

⎯ Počínaje listopadem 2015 – teroristické útoky v Evropě 

Teroristé v následujících měsících zaútočí v řadě evropských měst – v Paříži, Bruselu, Nice, 

Berlíně, Londýně a Barceloně. Evropská unie a její členské státy podnikají kroky k řešení všech 

aspektů teroristické hrozby. 

⎯ 12. prosince 2015 – Pařížská dohoda o změně klimatu 

Na konferenci OSN v Paříži uzavírá 195 zemí novou dohodu o změně klimatu, při jejímž 

vzniku sehrála EU ústřední roli. Dohoda zahrnuje akční plán s cílem udržet zvýšení globální 

teploty „výrazně pod“ úrovní 2 °C ve srovnání s úrovní před industrializací. 

⎯ Prosinec 2015 – o azyl v Evropě žádá více než jeden milion lidí 

Do konce roku 2015 přichází do Evropy více než jeden milion žadatelů o azyl. Mnoho z nich 

prchá před občanskou válkou v Sýrii a potřebuje mezinárodní ochranu.  

⎯ 23. června 2016 – Spojené království hlasuje pro vystoupení z EU 

⎯ Prosinec 2019 – počátek cesty ke klimaticky neutrální Evropě 

Obavy veřejnosti ohledně klimatické krize se zvyšují, na problém upozorňuje sílící, aktivní 

mezinárodní hnutí mládeže. Nová Komise se ujímá svého úřadu s pevným odhodláním 

realizovat klimatickou neutralitu Evropy do roku 2050, a to prostřednictvím nové strategie 

růstu, Zelené dohody pro Evropu. 
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⎯ Pandemie covidu-19 

Pandemie covidu-19 přinesla závažné ohrožení veřejného zdraví a bezprecedentní hospodářské 

zpomalení. EU a její členské státy spolupracují na podpoře systémů zdravotní péče, omezení 

šíření viru a zajištění očkovacích látek pro lidi v EU i mimo ni. 

 

Obrázek 2: Členské země EU 
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3 ČLENSKÉ STÁTY 

V současnosti je součástí EU 27 států: 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, 

Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 

3.1 Rozšiřování EU 

1951 – Zakládající členové: Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko 

1973 – Dánsko, Irsko, Spojené království 

1981 – Řecko 

1986 – Španělsko, Portugalsko 

1995 – Rakousko, Finsko, Švédsko 

2004 – Česko, Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, 

Slovensko 

2007 – Bulharsko, Rumunsko 

2013 – Chorvatsko 

3.2 Odchod Spojeného království z EU 

V referendu v červnu 2016 hlasuje 52 % voličů ve Spojeném království pro to, aby tato země 

opustila Evropskou unii po více než 40 letech členství. Spojené království vystoupilo 31. ledna 

2020. 

3.3 Kandidátské země 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Kosovo*, Černá Hora, Turecko, Srbsko 

* Označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního 

soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 
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4 ORGÁNY A INSTITUCE EU 

Po celé EU se nachází 7 evropských orgánů, 7 institucí EU a více než 30 decentralizovaných 

agentur, které spolupracují při plnění společných zájmů EU a jejích obyvatel.  

Všechny tyto subjekty mají svou zvláštní úlohu. Od vypracování právních předpisů 

a politických opatření EU až po jejich uvádění do praxe a práci ve specializovaných oblastech, 

jako je například doprava. 

Dalších 20 agentur a organizací EU vykonávají specifické právní funkce. 

Pro téměř 450 milionů Evropanů slouží přibližně 60 000 úředníků a dalších zaměstnanců EU. 

Ve skutečnosti se jedná o relativně malý počet pracovníků. Např. francouzské ministerstvo 

financí má přibližně 140 000 zaměstnanců na pouhých 67 milionů obyvatel. 

Nejzásadnějšími instituce, které mají rozhodovací pravomoci a společně stanovují politický 

směr EU jsou: 

• Evropský parlament 

• Evropská Rada 

• Rada EU 

• Evropská komise 

Mezi další velmi důležité instituce patří: 

• Soudní dvůr Evropské Unie 

• Evropská centrální banka 

• Evropský účetní dvůr 

Fungování těchto institucí si vysvětlíme v následujících kapitolách. 
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4.1 Evropský parlament 

Evropský parlament je hlasem občanů v EU. Evropští poslanci jsou přímo voleni občany EU 

ve volbách do Evropského parlamentu každých 5 let. Hlavní zasedání parlamentu, které se 

nazývá „plenární zasedání“ se koná 12x ročně ve Štrasburku (Francie) a 6x ročně v Bruselu 

(Belgie). 

4.1.1 Složení EP 

Parlament se skládá ze 705 poslanců ze všech zemí EU. Každý stát má počet poslanců 

přizpůsobený počtu svých obyvatel například Francie (67,39 mil.) má 79 poslanců 

a Česko (10,7 mil.) má 21 poslanců. Poslanci se stejnými politickými názory se dělí 

do politických skupin, kde společně pracují. Nevytvářejí skupiny podle státní příslušnosti. 

4.1.2 Pravomoci EP 

• Parlament rozhoduje o evropských právních předpisech společně s Radou.  

• Pokud se Parlament a Rada neshodnou ohledně nějakého předpisu, tak je nový právní 

předpis zamítnut.  

• Parlament volí předsedu Evropské komise. 

• Parlament schvaluje 27 členů Evropské komise 

• Schvaluje rozpočet Evropské unie 

 

Obrázek 3: Evropský parlament v Bruselu (Belgie) 
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4.2 Evropská rada a Rada EU 

Členové Evropské rady a Rady EU jsou političtí zástupci volení v národních volbách každého 

státu. Sídlí v budově Europa v Bruselu (Belgie). 

Evropská rada 

Skládá se z prezidentů či předsedů vlád zemí EU, kteří se scházejí nejméně 4x za rok. Tato 

zasedání se často označují jako „evropské summity“. Evropská rada určuje hlavní priority EU 

a celkové politické směry. Evropská rada nepřijímá právní předpisy EU, s výjimkou změn 

Smlouvy o EU. V jejím čele stojí předseda, který je volen každého 2,5 roku. 

 

Obrázek 4: Evropská rada 

 

Rada Evropské unie 

Rada se skládá z vlád jednotlivých zemí. Scházejí se v ní ministři zemí EU a jednají o právních 

předpisech EU a přijímají politická rozhodnutí. Vždy se sejdou ministři příslušných resortů, 

podle toho, jaké téma je projednáváno. Například na téma stavby dálnic se sejdou ministři 

dopravy. 

Rada je jedním ze dvou rozhodovacích orgánů EU. Společně s Evropským parlamentem 

vyjednává a přijímá zákony v EU. Uzavírá dohody mezi EU a mezinárodními organizacemi.  

Rada přijímá svá rozhodnutí většinovým hlasováním či v některých případech jednomyslně 

(nejčastěji pokud se jedná o citlivé oblasti).  



 

12 

 

Například hlasování ohledně bezpečnosti musí být schváleno jednomyslně, ale hlasování o 

nakládaní s komunálním odpadem ve městech může být v Radě rozhodnuto většinovým 

hlasováním.  

Rada EU má své předsednictvo, v jehož čele se po 6 měsících střídají jednotlivé členské země.  

• 2021 Červenec až prosinec – Slovinsko  

• 2022 Leden až červen – Francie 

• 2022 Červenec až prosinec – Česko 

 

4.3 Evropská komise 

Komise je hlavním „výkonným orgánem“ a funguje de-facto jako vláda EU. Sídlí v budově 

Berlaymont v Bruselu (Belgie). 

4.3.1 Pravomoci 

Řídí politiku EU, přerozděluje rozpočet a dohlíží na to, aby státy správně uplatňovaly právo 

EU. 

Dalším důležitým právem komise je navrhování nových předpisů EU, které předá Evropskému 

parlamentu a Radě EU. 

Reprezentuje EU v zahraničí. 

V případě nesrovnalostí může Evropský parlament komisi vyslovit nedůvěru a v konečném 

důsledku i rozpustit. 

 

Obrázek 5: Pravomoci EK 
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5 ČLENOVÉ KOMISE 

 

• Komise se skládá z 27 členů (jeden předseda a 26 komisařů) 

• Každá země má jednoho komisaře, který má stejné pravomoci jako ostatní komisaři. 

• Komisi reprezentuje předseda EK (aktuálně Ursula von der Leyenová) 

• Komisaře a předsedu EK navrhuje Evropská rada a schvaluje Evropský parlament, 

každých 5 let. 

5.1 Soudní dvůr EU 

Soudní dvůr EU je orgán, který má za úkol zajistit to, aby právo EU bylo správně uplatňováno 

ve všech zemí EU a slouží jako kontrolní orgán nad institucemi EU. Může řešit i spory mezi 

státy EU. Každý stát má svého soudce. 

Soudní dvůr tvoří 2 soudy: 

• Soudní dvůr, který se zabývá žádostmi od vnitrostátních soudů, dále některými 

žalobami či odvoláními 

• Tribunál, rozhoduje v žalobách předložených jednotlivci, podniky a někdy i státy EU 

Hlavní pravomoci: výklad práva, vymáhání práva, zrušení právního předpisu EU, kontrola 

orgánů EU 

 

Obrázek 6: : Sídlo Evropské komise 
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5.2 Evropská centrální banka a Euro 

Centrální banka má za úkol spravovat jednotnou měnu euro, udržovat stabilní ekonomiku 

a provádět hospodářskou a měnovou politiku EU. Instituce sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem 

(Německo). 

5.2.1 Euro 

Jedná se o jednotnou oficiální měnu 19 zemí EU (Eurozóna). Euro eliminuje problémy s kurzy 

mezi jednotlivými státy v eurozóně a pomáhá společnému růstu ekonomiky v Evropě. ČR se 

zavázala euro používat, ale nespecifikovala, kdy přesně. 

 

Obrázek 7: Euro Bankovky 

 

 

Obrázek 8: Mapa eurozóny 
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5.3 Ostatní instituce 

Evropský účetní dvůr – Kontroluje správný výběr finančních prostředků v EU, sídlí 

v Lucemburku. 

 

Obrázek 9: Evropský satelit 

 

Obrázek 10: Sídlo EUSPA v Praze 

Agentura EU pro kosmický program (EUSPA) – Řídí ochranu a veřejné zájmy v programech 

družicové navigace Unie. Sídlí v Praze v ČR 

Agentura EU pro bezpečnost letectví – Analyzuje a zkoumá bezpečnost letectví v EU 

a případně vytváří bezpečnostní pravidla týkající se letecké dopravy. Sídlí v Kolíně nad Rýnem 

v Německu. 
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Obrázek 11: Sídlo EVR v Bruselu 

Evropský výbor regionů – Poradní instituce zastupující regionální a místní samosprávné celky 

v EU. Sídlí v Bruselu v Belgii. 
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6 KRITIKA 

Samozřejmě žádná tak komplexní organizace jako je EU nemůže být kompletně bezchybná a na 

tyto případy se podíváme v této kapitole. 

6.1 Oprávněná kritika 

Jak již jsem zmínil, EU je velice obsáhlá, a to až takovým způsobem, že působí nekonečně 

komplikovaně a zmatečně, což bohužel v některých případech opravdu je. Dalším problémem 

je velká byrokratizace systému, která vytváří další důležitý problém: Rychlost. Rychlost EU 

v řešení některých otázek je opravdu kriticky pomalá. Mezi další problémy můžeme počítat 

práci EU s některými krizemi, jako byla například krize migrační z roku 2015, kde selhal 

Evropský imigrační právní systém a komunikace mezi státy. 

Mezi další krize EU, které se jí nedaří vyřešit, je například vymahatelnost základních pravidel 

právního státu, u států, které je porušují. Mezi ty patří například Polsko (kontroverzní zákony 

v soudnictví, práva LGBT atd.) či Maďarsko (kontroverzní zákony a změny ústavy).  

6.2 Dezinformace a HOAXY o EU 

Bohužel euroskeptismus, který dost lidí v EU pociťuje, je často vyvolán dezinformacemi nebo 

lživými tvrzeními, které diskreditují EU. Paradoxně si však za tento jev často může EU sama 

svojí špatnou komunikací se širokou veřejností, která vede neznalé občany k pochybnostem 

a skepsi. Naštěstí se tato situace v posledních letech vylepšuje, například prostřednictvím 

internetu, kde se snaží EU svoji činnost prezentovat veřejnosti srozumitelnou formou. 

 

Obrázek 12: Pálení vlajek EU před Úřadem vlády ČR 2015 
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6.2.1 Vyvracení dezinformací 

„Brusel rozhodl o nás bez nás“ – Toto tvrzení je naprosto nepřesné, protože proces u důležitých 

zákonů vyžaduje souhlas všech států, aby byly uplatněny. Bohužel tento pohled na EU je často 

propagován populistickými politiky, aby se zbavili vlastní zodpovědnosti. Protože se stává, že 

politik schválí nějaký zákon v Radě EU a poté co zjistí, že se domácím voličům zákon nelíbí, 

je schopen zákon prezentovat jako nařízení EU, na kterém se nijak nepodílel  

„Malé státy vždy budou poslouchat ty velké“ – Tento názor je častý, ale nepravdivý. V EU jsou 

si všechny státy v komunikaci rovné. V případně hlasování, aby byl v Radě zákon schválen, 

musí s ním souhlasit minimálně 55 % států (počet) a současně 65% počet obyvatel, který země 

představují. 

„EU není demokratická“ – EU je jedním z nejdemokratičtějších systému na světe, protože ze 

čtyř hlavních institucí občané volí přímo do tří z nich (EP, Rada EU, Evropská rada) a to buď 

v evropských, nebo v národních volbách. Čtvrtou instituci (Evropskou komisi) občané volí 

nepřímo, protože tu volí politici, kteří byli občany zvoleni. 

 

Obrázek 13: Hledání dezinformací (ilustrativní obrázek) 
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7  ZÁVĚR – MÁ TO VŮBEC SMYSL? 

Když si položíme otázku „Má to vůbec smysl?“, odpověď je velmi jednoduchá: Ano, má to 

smysl… 

Evropa je díky EU silný a na světovém poli důležitý hráč. Díky ní se udržuje v Evropě stálý 

mír zajišťující vysokou bezpečnost a kvalitu života, kterou je Evropa známá po celém světě. 

Schengenský prostor dává možnost kdekoliv cestovat a pracovat. EU je organizace, která jako 

jedna z mála bere demokracii a lidská práva seriózně a snaží se je vylepšovat.  

Ekonomické výhody volného obchodu EU ženou jednotlivé státy k prosperitě a dlouhodobému 

ekonomickému růstu. EU pomocí zahraniční reprezentace udělala z Evropy důležitý 

a nezávislý hlas, který se nemusí podřizovat a rozdělovat mezi ideologie, jako v minulosti.  

Ano, EU má své problémy, ale ty jsou řešitelné. a pokud občané EU budou chtít, mohou je 

vyřešit a vytvořit úspěšnou budoucnost pro Evropu. 
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