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Příloha č. 1 
 

Přehled vývoje EU, smluv a struktur s vývojem spjatých, zdroj: Dějiny Evropské unie. 

In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia 

Foundation, last modified on 18. 2. 2011 v 10:20. [cit. 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Evropsk%C3%A9_unie>.



Příloha č. 2 

 

Orgány EU, zdroj: HALÁSKOVÁ, M. Veřejná správa v Evropské unii. 1. vyd. Opava : 

OPTYS, 2009. 181 s. ISBN 987-80-85819-77-9. 

 

Hlavní orgány Evropské unie:   

• Evropská rada – skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států a předsedy 

Evropské komise. Tyto nejvyšší představitele států v Evropské radě rozhodují 

o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a především politiku 

Evropské unie směřují požadovaným směrem.  

• Rada EU – zastupuje zájmy členských států. Její hlavní pravomocí je přijímat 

legislativy. Jednotliví ministři vlád členských států se společně usnášejí 

na konkrétních důležitých politických krocích v oblastech působení svých resortů. 

Rada je dále tvořena Výborem stálých zástupců, kteří zajišťují kontinuální chod 

této instituce.  

• Evropská komise – zastupuje unii při mezinárodních vyjednáváních a má právo 

sjednávat dohody s třetími zeměmi. Sleduje zájmy Evropské unie celkově, 

rozhoduje na základě prosté většiny hlasů. Komisaři se nesmějí přiklánět k zájmům 

jednotlivých zemí. Sídlo má v Bruselu.  

• Evropský parlament – zastupuje občany unie. S radou EU vykonává legislativní 

a rozpočtovou funkci, schvalují zákony, které se dále realizují v členských státech 

unie, dohromady tedy tvoří základní legislativní instituci. 

• Evropský soudní dvůr  – dbá nad jednotným výkladem evropského práva a zabývá 

se jeho aplikací v členských státech EU. Sídlo v Lucemburku. 

• Evropský účetní dvůr  kontroluje a spravuje hospodaření EU.  

 

Skupinu hlavních institucí doplňují další orgány, a to: poradní orgány, finanční orgány, 

specializované subjekty, interinstitucionální orgány a decentralizované orgány.  

Poradními orgány jsou: 

• Hospodářský a sociální výbor – je poradní orgán unie, vyjadřuje názory 

organizované občanské společnosti týkající se hospodářského a sociálního aspektu.  

• Výbor regionů – je konzultativní orgán unie, který vyjadřuje stanoviska 

regionálních a místních orgánů.   



Finanční orgány tvoří: 

• Evropská centrální banka – je centrální bankou zemí unie a odpovídá 

za měnovou politiku a společnou měnu euro. 

• Evropská investiční banka – má formu akciové společnosti a jejími akcionáři jsou 

členské státy EU. Působí jako finanční instituce Evropského hospodářského 

společenství. Pomáhá k dosažení cílů EU financováním investičních projektů. 

Je akcionářem Evropského investičního fondu, jehož prioritním cílem je pomáhat 

malým podnikům.  

Jiné specializované subjekty jsou:  

• Evropský ombudsman – zabývá se stížnostmi občanů na instituce nebo orgány 

EU. 

• Evropský inspektor – zajišťuje, aby veškeré instituce a orgány EU respektovaly 

právo občanů na soukromí při zpracování jejich osobních údajů.  

Interinstitucionálními orgány jsou: 

• Úřad pro úřední tisky Evropských společenství – působí jako vydavatelství 

institucí Evropské unie, které vydává a distribuuje všechny úřední tisky unie 

v papírové i v elektronické podobě. 

• Úřad pro výběr personálu Evropských společenství – připravuje výběrová řízení 

pro výběr pracovníků pro všechny EU. 

• Evropská správní škola – jejím úkolem je zajistit zaměstnancům EU vzdělávání 

v některých konkrétních oblastech. 

 

Decentralizované orgány (agentury) zařídila Evropská unie za účelem podpory členských 

států a jejich občanů. Jde o celou síť specializovaných a decentralizovaných agentur, které 

reagují na potřebu geografické diverzifikace a také na nutnost vypořádat se s novými úkoly 

právního, technického, či vědeckého charakteru: 

• Agentury Společenství, 

• Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

• Agentury pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech, 

• Výkonné agentury.  



Příloha č. 3 

 

Principy strukturální politiky, zdroj: PAVLÁK, M.. Řízení institucí veřejného sektoru 

po vstupu České republiky do EU. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 

112 s. ISBN 978-80-7043-722-3. 

 

Pět princip ů strukturální politiky 

 

1) Princip koncentrace  

 Tato zásada stanovuje povinnost toho, aby prostředky fondů byly využívány pouze 

k realizaci předem stanovených cílů a co nejúčelněji a nebyly rozmělňovány na řadu 

drobnějších a méně významných cílů. 

 

2) Princip partnerství 

 Stanovuje úzkou spolupráci mezi předkladateli daného projektu a odpovídajícími 

organy, které se jimi zabývají na národní, regionální a místní úrovni. 

 

3) Princip programování 

 Tento princip vyžaduje komplexní přístup k řešení problémů. 

 

4) Princip adicionality (doplňkovosti) 

 Tento princip zahrnuje povinnost, že prostředky z předvstupních fondů budou krýt 

pouze doplňující výdaje předkladatelů projektu. 

 

5) Princip monitorování a vyhodnocování 

 Jedná se o průběžné sledování, kontrolu a vyhodnocování prováděných opatření 

a celkové efektivnosti vynaložených finančních prostředků. Před schválením projektu je 

zapotřebí podrobného vyhodnocení jeho dopadů, následně pak průběžné monitorování 

realizace projektu a nakonec zhodnocení skutečných přínosů projektů. 

 


