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Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko a 
Španělsko

Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a 
Nizozemsko

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko
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Po dvou ničivých světových válkách 20. století, jejichž obětí se staly miliony lidí, se několik 
evropských zemí rozhodlo spolupracovat, aby již nedocházelo k dalším krveprolitím. 
Kdo byli zakládající členové EU?

CO JE EVROPSKÁ UNIE?

Od svého vzniku se Evropská unie rozvinula a rozšířila, 
a stále více zemí spojuje své síly, aby společně 
vytvořily lepší budoucnost. Napadlo vás někdy, kolik 
toho vlastně o EU víte? Víte například, co je na Unii 
jedinečné a které země jsou jejími členy? Projděte si 
náš test a zjistěte, jak se v Evropské unii vyznáte!

© iStock.com/kentarcajuan

© dalbera (CC BY-NC 2.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/?ref=openverse


 

 

DOTAZ

Co je Evropská unie?
Dotazy

  

 

 

1

2

3

4

DOTAZ

 

 

 

1

2

3

 

DOTAZ

Odpor proti komunistickým režimům ve střední a východní Evropě 
vedl k pádu Berlínské zdi.

Německo v roce 1990 v kopané na mistrovství světa ve fotbale 
porazilo Argentinu 1:0.

Díky znovusjednocení Německa se v roce 1990 stalo součástí 
Evropské unie i Západní Německo.
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Brzy po druhé světové válce byla Evropa rozdělena na Východ a Západ. Symbolem tohoto 
rozdělení byla až do svého pádu Berlínská zeď, která oddělovala Východní a Západní Berlín 
téměř 30 let. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

     

DOTAZ

Evropské hospodářské společenství

Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropské společenství uhlí a oceli 
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Zakládající země se rozhodly společně kontrolovat svůj uhelný a ocelářský průmysl, aby 
nemohly tajně zbrojit proti sobě navzájem. Poté se rozhodly rozšířit spolupráci na další 
hospodářská odvětví. 
Jak se organizace, kterou v roce 1957 založily, nazývala?

© Romtomtom (CC BY-NC 2.0) 
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Dánsko, Irsko a Spojené království

Spojené království, Grónsko a Dánsko

Norsko, Dánsko a Irsko
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S prvním rozšířením v roce 1973 se počet členských států zvýšil na devět.  
Které byly tři nové členské země?

DOTAZ
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Řecko, Španělsko i Portugalsko se staly členy v roce 1986.

Řecko a Španělsko vstoupilo v roce 1981, Portugalsko v roce 
1986.

Řecko se stalo členskou zemí v roce 1981. Španělsko a 
Portugalsko vstoupily do ES v roce 1986.
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V 70. letech minulého století projevily zájem o členství v EU tři evropské země, ve kterých byla 
po skončení tamějších diktatur nastolena demokracie a které tak splňovaly základní podmínku 
pro členství v EU. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ
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kruh poznání a pravdy

jednotu, solidaritu a harmonii mezi evropskými národy

počet zemí, které byly součástí EU, když byla navržena vlajka

Evropská vlajka vlaje u národních parlamentů, památek a na nejrůznějších dalších místech 
v celé Evropě. 
Co představuje 12 zlatých hvězd na modrém pozadí?

Dne 1. května 2004 přistoupilo k EU 10 zemí, mimo jiné 
Bulharsko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko.

V květnu 2004 vstoupilo do EU 8 zemí střední a východní Evropy 
a dva středomořské ostrovy.

Deset zemí střední a východní Evropy 1. května 2004 vstoupilo 
do EU, čímž se počet členů EU zvýšil na 25.

Pád Berlínské zdi přispěl k osvobození zemí  země střední a východní Evropy, dříve ovládané 
tehdejším Sovětským svazem, a otevřel jim cestu ke společenským reformám i ke členství v 
EU. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé? 

DOTAZ
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Bulharsko

Slovinsko

Chorvatsko
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Který členský stát...
• ...bojoval v letech 1991 až 1995 ve válce za svou nezávislost,
• ...má státní znak, na kterém je také červenobílá šachovnice,
• ...a je v současné době poslední zemí, která k Evropské unie přistoupila?

Švédsko

Finsko

Estonsko3

2

1
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Který členský stát...
• ...je jednou ze sedmi monarchií v Evropské unii,
• ...je známý svými oslavami svatojánské noci a 
• ...do Evropské unie vstoupil v roce 1995, společně s dalšími dvěma zeměmi?
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DOTAZ

Cenu Karla Velikého

Nobelovu cenu za mír

Sacharovovu cenu
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I když někdy dochází mezi zeměmi EU k neshodám, základní principy EU se po více než šest 
desetiletí nezměnily. V roce 2012 byla Evropská unie oceněna za svou činnost při sjednocování 
kontinentu. 
O jakou cenu se jednalo?

DOTAZ
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Kolik úředních jazyků EU má?
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v Římě

v Lisabonu

v Amsterodamu
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Smlouvy o EU stanovují, jak se přijímají rozhodnutí a v jakých oblastech jedná EU společně.  
Ve kterém evropském městě byla podepsána poslední smlouva?

DOTAZ

Alcide De Gasperi

Konrad Adenauer

Robert Schuman
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Každý rok slaví Evropská unie 9. května výročí svého vzniku.  
Jak se jmenuje muž, který 9. května 1950 předložil plán, který se 
považuje za počátek toho, co nyní nazýváme Evropskou unií?
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ODPOVĚĎ

 

ODPOVĚĎ

 

ODPOVĚĎ
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Zakládající země se rozhodly společně kontrolovat svůj uhelný a ocelářský průmysl, aby 
nemohly tajně zbrojit proti sobě navzájem. Poté se rozhodly rozšířit spolupráci na další 
hospodářská odvětví. 
Jak se organizace, kterou v roce 1957 založily, nazývala?

Nová hospodářská odvětví

Evropské hospodářské společenství bylo založeno Římskou smlouvou, která 
byla v italském hlavním městě podepsána 25. března 1957.
Evropské společenství uhlí a oceli vzniklo o několik let dříve podepsáním 
Pařížské smlouvy 18. dubna 1951. Smlouva vstoupila v platnost 23. 
července 1952.
Evropský hospodářský a sociální výbor je poradní orgán EU, vytvořený v 
roce 1957.  Skládá se ze zástupců organizací pracujících a zaměstnavatelů 
a dalších zájmových skupin. Funguje jako most mezi rozhodovacími orgány 
EU a jejími občany.

Evropské hospodářské společenství

 

ODPOVĚĎ

Po dvou ničivých světových válkách 20. století, jejichž obětí se staly miliony lidí, se několik 
evropských zemí rozhodlo spolupracovat, aby již nedocházelo k dalším krveprolitím. 
Kdo byli zakládající členové EU?

Jak to vše začalo

Zakládajícími členy EU byly: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a 
Nizozemsko. Španělsko přistoupilo k Evropským společenstvím v roce 1986. 
Dánsko vstoupilo v roce 1973.

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko

1/13
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První rozšíření

K Evropským společenstvím přistoupilo k 1. lednu 1973 Dánsko, Irsko a 
Spojené království. Připojily se tak k Belgii, Francii, Itálii, Lucembursku, 
Německu a Nizozemsku a celkový počet členů se tím zvýšil na devět. 
V referendu se Norsko rozhodlo do ES nevstoupit. Grónsko přistoupilo k 
Evropským společenstvím v roce 1973 zároveň s Dánskem. Později se však 
v referendu v roce 1982 rozhodlo vystoupit, nadále je však ve svazku s EU 
jako její zámořské území. Spojené království v roce 2020 z Evropské unie 
vystoupilo.

Dánsko, Irsko a Spojené království

S prvním rozšířením v roce 1973 se počet členských států zvýšil na devět.  
Které byly tři nové členské země?

ODPOVĚĎ

Brzy po druhé světové válce byla Evropa rozdělena na Východ a Západ. Symbolem tohoto 
rozdělení byla až do svého pádu Berlínská zeď, která oddělovala Východní a Západní Berlín 
téměř 30 let. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Pád Berlínské zdi l

Pád Berlínské zdi 9. listopadu 1989 symbolizoval pád komunismu ve střední 
a východní Evropě, který začal v Polsku a Maďarsku.
Německo bylo jedním ze zakládajících členů Evropské unie. Státem, který 
podepsal první smlouvu v roce 1951, bylo při tom Západní Německo. Se 
znovusjednocením Německa v říjnu 1990 se součástí Evropské unie stalo 
také Východní Německo.
V červenci 1990 na mistrovství světa ve fotbale porazilo Argentinu 1:0 
Západní Německo.  Východní a Západní Německo se totiž sjednotilo až 3. 
října téhož roku.  První titul mistrů světa ve fotbale, který získalo sjednocené 
Německo, přišel v roce 2014: Opět to bylo po vítězství nad Argentinou a 
opět 1:0.

Odpor proti komunistickým režimům ve střední a východní Evropě vedl k pádu 
Berlínské zdi.

3/13

ODPOVĚĎ

© Unknown photographer, Reproduction by Lear 21 (CC BY-SA 3.0). 
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ODPOVĚĎ

 

ODPOVĚĎ

 

Rozšíření v roce 2004 

V roce 2004 vstoupilo do EU deset zemí: osm ze střední a východní Evropy 
– Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a 
Slovinsko – a dva středomořské ostrovní země, Malta a Kypr. 
Toto historické rozšíření zvýšilo celkový počet členských států na 25.
Bulharsko a Rumunsko přistoupily k EU o tři roky později, tedy 1.ledna 2007. 

6/13
V květnu 2004 vstoupilo do EU 8 zemí střední a východní Evropy a dva 
středomořské ostrovy.

Pád Berlínské zdi přispěl k osvobození zemí  země střední a východní Evropy, dříve ovládané 
tehdejším Sovětským svazem, a otevřel jim cestu ke společenským reformám i ke členství v 
EU. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé? 

ODPOVĚĎ

5/13

Vstup nových demokracií do EU 

Řecko, Španělsko a Portugalsko splnily základní podmínku členství v EU, 
jakmile se v těchto zemích prosadila demokracie. 
Řecko vstoupilo do EU nejdříve, v roce 1981. Tak se počet členů oproti 
původnímu již zdvojnásobil. Španělsko a Portugalsko následovaly o pět let 
později, v roce 1986.

Řecko se stalo členskou zemí v roce 1981. Španělsko a Portugalsko vstoupily do ES 
v roce 1986.

V 70. letech minulého století projevily zájem o členství v EU tři evropské země, ve kterých byla 
po skončení tamějších diktatur nastolena demokracie a které tak splňovaly základní podmínku 
pro členství v EU. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?
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ODPOVĚĎ
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Švédsko

Švédsko přistoupilo k Evropské unii v roce 1995, spolu s Rakouskem a 
Finskem.

Švédsko

8/13

Který členský stát...
• ...je jednou ze sedmi monarchií v Evropské unii,
• ...je známý svými oslavami svatojánské noci a 
• ...do Evropské unie vstoupil v roce 1995, společně s dalšími dvěma zeměmi?

Vlajka EU

12 zlatých hvězd na modrém pozadí reprezentuje národy Evropy. Hvězdy 
tvoří kruh, což symbolizuje jednotu. 
Evropská vlajka je jak symbolem Evropské unie, tak obecněji symbolem 
ideálů jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy.

7/13
jednotu, solidaritu a harmonii mezi evropskými národy

Evropská vlajka vlaje u národních parlamentů, památek a na nejrůznějších dalších místech 
v celé Evropě. 
Co představuje 12 zlatých hvězd na modrém pozadí?
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ODPOVĚĎ
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Který členský stát...
• ...bojoval v letech 1991 až 1995 ve válce za svou nezávislost,
• ...má státní znak, na kterém je také červenobílá šachovnice,
• ...a je v současné době poslední zemí, která k Evropské unie přistoupila?

Chorvatsko

Chorvatsko je nejnovějším členským státem EU. Do Unie vstoupilo v roce 
2013.
Slovinsko se připojilo v roce 2004 a Bulharsko v roce 2007. 

Chorvatsko

ODPOVĚĎ

Kolik úředních jazyků EU má?

Úřední jazyky EU

Po vstupu Chorvatska do EU v roce 2013 má Unie nyní 24 úředních jazyků.  
Z toho vyplývá, že se na orgány EU můžete písemně obracet v kterémkoli  
z nich a odpověď máte právo obdržet v tomtéž jazyce. 
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ODPOVĚĎ

I když někdy dochází mezi zeměmi EU k neshodám, základní principy EU se po více než šest 
desetiletí nezměnily. V roce 2012 byla Evropská unie oceněna za svou činnost při sjednocování 
kontinentu. 
O jakou cenu se jednalo?

Nobelova cena za mír

Sacharovovu cenu uděluje každoročně Evropský parlament osobám, které 
výjimečným způsobem přispěly k boji za lidská práva po celém světě.
Cena Karla Velikého je udělována za mimořádnou práci vykonávanou ve 
službě evropské jednoty. Poprvé byla evropské instituci, tedy namísto jedné 
osobě, udělena v roce 1969, a to právě Komisi Evropských společenství.

Nobelova cena za mír

ODPOVĚĎ

Každý rok slaví Evropská unie 9. května výročí svého vzniku.  
Jak se jmenuje muž, který 9. května 1950 předložil plán, který se 
považuje za počátek toho, co nyní nazýváme Evropskou unií?

Den Evropy

Začátky dnešní Evropské unie lze najít u návrhu na společné řízení těžby 
uhlí a výroby oceli, který dne 9. května 1950 předložil tehdejší francouzský 
ministr zahraničí Robert Schuman. Společné rozhodování o uhlí a ocelí  
v Evropě zaručilo, že žádný jednotlivý národ nemohl vyrábět zbraně, aniž by 
o tom věděly ostatní státy. 

Robert Schuman.

12/13
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ODPOVĚĎ

Lisabonská smlouva 

Lisabonská smlouva byla podepsána v portugalském hlavním městě 13. 
prosince 2007 a v platnost vstoupila 1. prosince 2009. Jejím cílem je posílit 
demokratičnost a efektivitu Unie a vytvořit optimální podmínky k tomu, aby 
se dosáhlo společného řešení globálních problémů, jako je například změna 
klimatu.

v Lisabonu

Smlouvy o EU stanovují, jak se přijímají rozhodnutí a v jakých oblastech jedná EU společně.  
Ve kterém evropském městě byla podepsána poslední smlouva?

13/13

CO JE EVROPSKÁ UNIE?
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JAKÝ MÁ EU VÝZNAM VE 
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DOTAZ

Evropská komise rozhoduje o všech nových právních předpisech a 
opatřeních EU.

Evropská rada sdružuje prezidenty nebo předsedy vlád zemí EU a 
přijímá právní předpisy EU.

Evropská komise navrhuje nové právní předpisy, zatímco Rada Evropské 
unie a Evropský parlament přijímají konečná rozhodnutí o všech právních 
předpisech EU.

1/13

1

2

3

Brusel je hlavním městem Belgie, ale vedle toho je často označován i za hlavní město Evropy, 
neboť právě tam sídlí hlavní evropské instituce.  
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

JAK EU FUNGUJE?

Víte, kdo o čem v EU rozhoduje? Vyzkoušejte si své 
znalosti o klíčových institucích a lidech, kteří tam 
pracují.

© Eric’s library/Stock.Adobe.com
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DOTAZ

Poslance Evropského parlamentu jmenují parlamenty členských 
států EU.

Země s velkým počtem obyvatel mají větší počet poslanců 
Evropského parlamentu než země s malým počtem obyvatel.

Občané EU volí poslance Evropského parlamentu přímo každé 
čtyři roky.

3/13
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Evropský parlament je hlasem lidu. V rozhodovacím procesu zastupuje občany zemí EU.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Komisaři reprezentují stanoviska své země.

Komisaře navrhují vlády jednotlivých států a musí je schválit 
Evropský parlament.

Pokud se někdo chce stát komisařem, musí nejprve pracovat jako 
státní úředník ve své zemi.

1

2

3

Evropská komise je složena z eurokomisařek a eurokomisařů, přičemž za každou zemi EU je  
v Komisi vždy jeden člen. Společně tvoří sbor komisařů (někdy také nazývané kolegium). 
Které z těchto tvrzení je pravdivé? 

2/13
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DOTAZ

Předseda Evropské rady je jmenován na dva roky.

Evropská rada stanoví hlavní priority EU a celkové zaměření 
politiky.

Evropská rada se schází ve Štrasburku jednou za měsíc.

5/13

1

2

3

Evropská rada sdružuje hlavy států a předsedy vlád členských zemí Unie. Jejich zasedání se 
často označují jako „evropský summit“. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Každý ministr v Radě hlasuje jménem své vlády.

Veškerá rozhodnutí přijatá v Radě musí být jednomyslně 
schválena.

Každá země EU řídí práci Rady po dobu jednoho roku.

1

2

3

Rada Evropské unie zastupuje vlády zemí EU. Ministři všech členských států se v Radě 
scházejí, aby projednali záležitosti EU a rozhodli o politikách a právních předpisech EU. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

4/13

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers -  © Colour compositions by Georges Meurant



Jak EU funguje?
Dotazy

20

DOTAZ

Pro to, aby Evropská komise dostala občanskou iniciativu  
k přezkoumání, je zapotřebí jeden milion lidí, a to alespoň ze 
sedmi zemí EU.

Podpořit iniciativu může kdokoliv, neexistují žádné věkové limity.

Každý občan EU může požádat Evropskou komisi, aby předložila 
návrh na vytvoření právního předpisu. 

7/13

1

2

3

Evropští občané mohou tvorbu politiky EU ovlivňovat několika způsoby, např. tím, že zahájí 
nebo podpoří evropskou občanskou iniciativu. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Soudní dvůr má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem.

Pro zjednodušení práce používá Soudní dvůr pro všechny své 
případy pouze angličtinu, francouzštinu a němčinu.

Pokud má vnitrostátní soud pochybnosti o výkladu určitého 
právního předpisu EU, může požádat Soudní dvůr o vysvětlení.

1

2

3

Soudní dvůr Evropské unie byl zřízen v roce 1952 proto, aby bylo právo EU ve všech členských 
státech vykládáno a uplatňováno stejně.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

6/13

© Rawpixel.com/Stock.Adobe.com 
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DOTAZ

Jste Paschal Donohoe, předseda Euroskupiny. 

Jste Josep Borrell, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 
bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise.

Jste Didier Reynders, eurokomisař pro spravedlnost.

9/13

1

2

3

Koordinuji a realizuji politiku EU vůči ostatním zemím a organizacím.
Zastupuji EU na mezinárodní scéně, například v Organizaci spojených národů.
Ve Španělsku jsem působil jako ministr několika resortů a v letech 2004 až 2007 jsem 
vykonával funkci předsedy Evropského parlamentu.
Kdo jsem? 

DOTAZ

Jste Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky. 

Jste Emily O’Reillyová, evropská veřejná ochránkyně práv.

Jste Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise.

1

2

3

Předsedám jednomu z evropských orgánů. Do funkce mě na 5 let zvolil Evropský parlament.
Jsem v čele týmu známého jako „kolegium“. Naším úkolem je hájit zájmy Evropské unie jako 
celku.
Jsem první ženou, která tuto roli zastává.
Kdo jsem? 8/13
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DOTAZ

Jste Charles Michel, předseda Evropské rady.

Jste Klaus-Heiner Lehne, předseda Evropského účetního dvora.

Jste Paschal Donohoe, předseda Euroskupiny.

11/13

1

2

3

Jsem předsedou jednoho z orgánů EU a do této funkce jsem byl jmenován na období dvou a 
půl roku.
Mám tu čest předsedat zasedáním hlav států a vlád členských zemí EU.
Pět let jsem byl předsedou belgické vlády.
Kdo jsem?

DOTAZ

Jste Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky.

Jste Roberta Metsolová, předsedkyně Evropského parlamentu.

Jste Emily O’Reillyová, evropská veřejná ochránkyně práv.

1

2

3

Jsem předsedkyní evropského orgánu, který zastupuje občany EU.
Svým podpisem schvaluji rozpočet EU.
Pocházím z nejmenší země EU.
Kdo jsem?10/13
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DOTAZ

Zaměstnanci Komise jsou vybíráni na základě výběrových řízení a jsou 
mezi nimi občané z každé země EU.

Předtím, než se může člověk stát zaměstnancem Komise, musí 
nejprve absolvovat stáž v rámci EU.

Podmínkou toho, aby se člověk stal zaměstnancem Evropské 
komise, není občanství EU.

13/13

1

2

3

V Evropské komisi pracuje přibližně 33 000 lidí jako administrativní a odborní pracovníci, 
překladatelé, tlumočníci a asistenti. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

12 zasedání v Bruselu, až šest ve Štrasburku

12 zasedání ve Štrasburku, šest v Bruselu

12 zasedání ve Štrasburku, až šest v Bruselu

1

2

3

Kolik schůzí („zasedání“) má Evropský parlament během celého roku a 
kde se konají?

12/13
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ODPOVĚĎ

1/13

Brusel je hlavním městem Belgie, ale vedle toho je často označován i za hlavní město Evropy, 
neboť právě tam sídlí hlavní evropské instituce.  
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Rozhodování v EU

Evropská komise vypracovává návrhy nových evropských právních předpisů. 
Návrhy se projednávají, pozměňují a nakonec jsou přijaty, nebo zamítnuty 
Radou Evropské unie, která zastupuje vlády členských států EU, a Evropským 
parlamentem, jehož poslance volí občané EU přímo. 
Tak vypadá nejběžnější rozhodovací postup v EU. Je označován jako řádný 
legislativní postup, známý také jako „spolurozhodování“.

Evropská komise navrhuje nové právní předpisy, zatímco Rada Evropské unie a 
Evropský parlament přijímají konečná rozhodnutí o všech právních předpisech EU.

ODPOVĚĎ

2/13

Evropská komise je složena z eurokomisařek a eurokomisařů, přičemž za každou zemi EU je  
v Komisi vždy jeden člen. Společně tvoří sbor komisařů (někdy také nazývané kolegium). 
Které z těchto tvrzení je pravdivé? 

Evropská komise

Komisaři neprosazují postoje země, ze které pocházejí, ale zastupují 
společné zájmy EU.
Řada komisařů dříve patřila ve své zemi mezi přední politiky. Komisaře 
navrhuje vláda jejich země. Kandidát na předsedu Komise vybere na základě 
těchto návrhů kandidáty na jednotlivé posty v Komisi. 
Každý kandidát musí vystoupit před Evropským parlamentem, předložit 
svou vizi a odpovědět na otázky. Parlament poté hlasuje o tom, zda přijmout 
kandidáty jako tým. Nakonec komisaře jmenuje Evropská rada. 

Komisaře navrhují vlády jednotlivých států a musí je schválit Evropský parlament.
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ODPOVĚĎ

3/13

Evropský parlament je hlasem lidu. V rozhodovacím procesu zastupuje občany zemí EU.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Evropský parlament

Občané EU mohou každých pět let volit poslance, kteří je mají zastupovat  
v Evropském parlamentu. 
Parlamentní křesla jsou rozdělena mezi jednotlivé členské státy podle počtu 
jejich obyvatel, což znamená, že velké země mají více poslanců než malé 
země. Poslední volby do Evropského parlamentu se konaly na jaře 2019. 
Příští volby se budou konat v roce 2024.
Od osmnácti let máte právo hlasovat ve všech zemích EU kromě Rakouska 
a Malty, kde můžete hlasovat od šestnácti let, a Řecka, kde můžete hlasovat 
od sedmnácti.

Země s velkým počtem obyvatel mají větší počet poslanců Evropského parlamentu 
než země s malým počtem obyvatel.

ODPOVĚĎ

4/13

Rada Evropské unie zastupuje vlády zemí EU. Ministři všech členských států se v Radě 
scházejí, aby projednali záležitosti EU a rozhodli o politikách a právních předpisech EU. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Rada EU

Ministři mají pravomoc přijímat jménem vlád členských států závazky  
k provedení kroků či opatření schválených na zasedání. 
Pokud by se všechny členské státy musely jednomyslně dohodnout na všech 
rozhodnutích, mnoho by se toho v EU neudělalo.  V mnoha oblastech ministři 
přijímají rozhodnutí většinovým hlasováním.  Dohodli se však na zachování 
jednomyslného hlasování v některých citlivých oblastech, například v oblasti 
daní a bezpečnosti.

Každý ministr v Radě hlasuje jménem své vlády.

© tanaonte/Stock.Adobe.com
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ODPOVĚĎ

5/13

Evropská rada sdružuje hlavy států a předsedy vlád členských zemí Unie. Jejich zasedání se 
často označují jako „evropský summit“. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Evropská rada

Spolupráce mezi zeměmi EU v Evropské radě probíhá na úrovni jejich 
nejvyšších představitelů. 
Vedoucí představitelé EU se scházejí alespoň dvakrát za 6 měsíců. Jejich 
zasedání neboli „summity“ se konají v Bruselu.  
Zasedání řídí předseda Evropské rady. Ten je jmenován na dobu dvou a půl 
let a může také v případě potřeby svolat mimořádné zasedání Evropské 
rady.

Evropská rada stanoví hlavní priority EU a celkové zaměření politiky.

ODPOVĚĎ

6/13

Soudní dvůr Evropské unie byl zřízen v roce 1952 proto, aby bylo právo EU ve všech členských 
státech vykládáno a uplatňováno stejně.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr je nejvyšším právním orgánem v EU a sídlí v Lucemburku. 
Má-li vnitrostátní soud pochybnosti ohledně výkladu nebo platnosti určitého 
právního předpisu EU, může požádat Soud o vysvětlení. Stejný mechanismus 
lze použít, je-li třeba rozhodnout, zda je vnitrostátní právní předpis nebo 
praxe v souladu s právem EU.
Protože každý členský stát má svůj vlastní jazyk a specifický právní systém, 
je i Soudní dvůr mnohojazyčnou institucí. Jeho jazykový režim nemá obdobu 
u žádného jiného soudu na světě – každý z úředních jazyků Evropské unie 
totiž může být jazykem případu.

Pokud má vnitrostátní soud pochybnosti o výkladu určitého právního předpisu EU, 
může požádat Soudní dvůr o vysvětlení.

© Philippe Samyn and Partners architects and engineers - lead and design Partner Studio Valle Progettazioni 
architects Buro Happold engineers - © Colour compositions by Georges Meurant
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ODPOVĚĎ

7/13

Evropští občané mohou tvorbu politiky EU ovlivňovat několika způsoby, např. tím, že zahájí 
nebo podpoří evropskou občanskou iniciativu. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Váš hlas

Evropskou občanskou iniciativu může zahájit skupina nejméně 7 občanů ze 7 
různých zemí EU. K vyjádření podpory iniciativě je zapotřebí jeden milion lidí, 
neboli něco málo přes 0,2 % obyvatelstva EU, a to alespoň ze sedmi zemí EU. 
Když iniciativu podpoří tento počet lidí, lze ji předložit Evropské komisi  
k přezkoumání.
Vůbec první evropská občanská iniciativa „Right2Water“, která shromáždila 
1,6 milionu podpisů, vedla k návrhu nových pravidel ohledně pitné vody.
Pokud chcete některou z evropských iniciativ podpořit, musíte být ve věku 
opravňujícím k účasti ve volbách do Evropského parlamentu ve vaší zemi (tj. 
ve věku 16 až 18 let)

Pro to, aby Evropská komise dostala občanskou iniciativu k přezkoumání, je 
zapotřebí jeden milion lidí, a to alespoň ze sedmi zemí EU.

ODPOVĚĎ

8/13

Předsedám jednomu z evropských orgánů. Do funkce mě na 5 let zvolil Evropský parlament.
Jsem v čele týmu známého jako „kolegium“. Naším úkolem je hájit zájmy Evropské unie jako 
celku.
Jsem první ženou, která tuto roli zastává.
Kdo jsem? 

Předsedkyně Evropské komise

Funkci předsedkyně Evropské komise zastává Ursula von der Leyenová od 1. 
prosince 2019.
Komisi rovněž zastupuje na zasedáních Evropské rady, na summitech skupin 
G7 a G20, jakož i na schůzkách se zeměmi, které nejsou členy EU.

Jste Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise.

© niphon/StockAdobe.com
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ODPOVĚĎ

9/13

Koordinuji a realizuji politiku EU vůči ostatním zemím a organizacím.
Zastupuji EU na mezinárodní scéně, například v Organizaci spojených národů.
Ve Španělsku jsem působil jako ministr několika resortů a v letech 2004 až 2007 jsem vykonával funkci 
předsedy Evropského parlamentu.

Kdo jsem? 

Vysoký představitel Unie

Josep Borrell vykonává funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku od 1. prosince 2019.
Jeho povinností jako šéfa evropské diplomacie je tvořit a provádět 
zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku EU. Je také místopředsedou 
Evropské komise.

Jste Josep Borrell, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku a místopředseda Evropské komise.

10/13
ODPOVĚĎ

Jsem předsedkyní evropského orgánu, který zastupuje občany EU.
Svým podpisem schvaluji rozpočet EU.
Pocházím z nejmenší země EU.
Kdo jsem?

Předsedkyně Evropského parlamentu

Roberta Metsolová byla zvolena předsedkyní Evropského parlamentu 18. 
ledna 2022, a to na období dvou a půl let. Narodila se na Maltě v roce 1979 
a je tedy nejmladší osobou v čele Parlamentu v historii. Je členkou skupiny 
Evropské lidové strany (skupina ELS), což je největší politická skupina  
v Evropském parlamentu.

Jste Roberta Metsolová, předsedkyně Evropského parlamentu.
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ODPOVĚĎ

Jsem předsedou jednoho z orgánů EU a do této funkce jsem byl jmenován na období dvou a půl roku.
Mám tu čest předsedat zasedáním hlav států a vlád členských zemí EU.
Pět let jsem byl předsedou belgické vlády.

Kdo jsem?

Předseda Evropské rady

Charles Michel je ve funkci předsedy Evropské rady od 1. prosince 2019 a 
bude tuto roli zastávat až do 31. května 2022. Svolává jednání Evropské 
rady, kterým předsedá a vede je. 
Zastupuje EU navenek v oblasti zahraničních záležitostí a bezpečnostních 
otázek spolu s Josepem Borrellem, vysokým představitelem Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. 
Dále zastupuje EU na úrovni summitů skupin G7 a G20 spolu s předsedkyní 
Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Jste Charles Michel, předseda Evropské rady.

ODPOVĚĎ

Kolik schůzí („zasedání“) má Evropský parlament během celého roku a 
kde se konají?

Evropský parlament

Hlavní zasedání Evropského parlamentu, nazývaná také „plenární zasedání“, 
se konají dvanáctkrát ročně ve Štrasburku (Francie) a až šestkrát ročně  
v Bruselu (Belgie).

12 zasedání ve Štrasburku, až šest v Bruselu

12/13

11/13
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ODPOVĚĎ

13/13

V Evropské komisi pracuje přibližně 33 000 lidí jako administrativní a odborní pracovníci, 
překladatelé, tlumočníci a asistenti. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Evropská komise

Úředníci Komise jsou občany EU. Jsou vybíráni na základě výběrových řízení.
Pokud přemýšlíte o tom, že byste se chtěli stát zaměstnancem EU, můžete 
svou profesní dráhu opravdu začít stáží v některé z evropských orgánů či 
institucí. Jakmile ukončíte studium na univerzitě, můžete se na odbornou 
stáž v EU přihlásit. Podmínkou přijetí do zaměstnání v Evropské komisi to 
však není.

Zaměstnanci Komise jsou vybíráni na základě výběrových řízení a jsou mezi nimi 
občané z každé země EU.

CO JE EVROPSKÁ UNIE?

Dotazy p. 3
Odpovědi  p. 10

JAKÝ MÁ EU VÝZNAM VE 
VAŠEM KAŽDODENNÍM 

ŽIVOTĚ?

Dotazy p. 31
Odpovědi  p. 38

JAK EU FUNGUJE? 

Dotazy p. 17
Odpovědi  p. 24

CO MÁ EU VE SVÉM 
PROGRAMU? 

Dotazy p. 44
Odpovědi  p. 51

© Jakub Krechowicz/Stock.Adobe.com
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DOTAZ

Nic zvláštního. Prostě se sbalit a pak vyrazit do Itálie! Jako občan EU má 
Anna právo studovat v kterékoli zemi EU.

Anna musí požádat o studijní vízum v Itálii.

Před odjezdem do Itálie musí Anna požádat o povolení  
k přechodnému pobytu.

1

2

3

Anna právě dokončila školu a chtěla by si zlepšit italštinu. Je přihlášena na dvouměsíční 
intenzivní kurz na jazykové škole v Itálii.
Co musí udělat před odjezdem?

1/12

JAKÝ MÁ EU VÝZNAM VE VAŠEM KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ? 

Přemýšleli jste někdy o tom, co přesně dělá Evropská 
unie právě pro vás? Podívejme se na to, jaký má EU 
význam v životě Anny ze Švédska.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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z Litvy

z Lucemburska

z Lotyšska

1

2

3

32

Eurobankovky a euromince byly zavedeny v roce 2002 a nyní se používají v 20 zemích EU. 
Euromince mají jednu společnou stranu, na níž je zobrazena mapa Evropy (na líci), a stranu, 
kde má každá země svůj vlastní motiv (na rubu). Anna se snaží uhádnout, odkud pochází tato 
mince.  
Můžete jí pomoci?

DOTAZ

...pomáhá mladým lidem studovat v jejich zemi.

...nabízí příležitosti pro partnerství mezi školami a organizacemi z 
jiných zemí EU.

...je určen pouze vysokoškolským studentům a jiných typů 
vzdělávání se netýká.

1

2

3

Anna se seznámí s Pavlem z České republiky. Ten je v Itálii v rámci programu Erasmus+. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?
Program Erasmus+...

2/12

3/12

© Taigi/Stock.Adobe.com
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DOTAZ

Vzhledem k tomu, že EU v Evropě skoncovala s vnitrostátními 
monopoly v letecké dopravě a že v tomto odvětví vládne 
konkurenční boj, je cestování letadlem dražší.

Anna nebude mít nárok na náhradu škody, pokud bude její let 
zpožděn nebo pokud počet rezervací na její let překročí kapacitu 
míst v letadle.

Více měst a regionů má dnes své vlastní letiště a je mezi nimi 
více přímých letů.

1

2

3

Anna by chtěla navštívit svého nového kamaráda Pavla v jeho rodném městě. Nebude to ale 
příliš složité? 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Produkty, které se smějí prodávat na jednotném trhu EU, musí  
v celé EU splňovat bezpečnostní a environmentální požadavky.

Pokud nakupujete zboží nebo pořizujete službu na internetu nebo mimo 
prodejny (po telefonu, poštou nebo od podomního prodejce), máte právo 
zrušit a vrátit objednávku do 10 dnů.

Podle právních předpisů EU máte nárok na minimálně jednoroční 
záruku na spotřební zboží (např. elektroniku).

1

2

3

Anna potřebuje nová sluchátka a doufá, že ta, která v Itálii zakoupí, budou bezpečná. Někdy 
nakupuje i na internetu. Jaká práva má jakožto spotřebitel z EU?
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

5/12

4/12
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DOTAZ

Anna má právo na bezplatnou soukromou zdravotní péči.

Jelikož Anna není český státní příslušník, musí zaplatit za 
veškerou zdravotní péči, která jí byla poskytnuta.

Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění bude 
Anna ošetřena ve státním zařízení zdravotní péče, a to za stejnou 
cenu jako místní občané.

1

2

3

34

Anně se v České republice velice líbí. Při návštěvě jedné z mnoha krásných památek ale 
upadne a vyvrtne si kotník. Naštěstí si nezapomněla s sebou vzít evropský průkaz zdravotního 
pojištění.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Ne. Rakousko, Česká republika a Itálie patří mezi těch 23 zemí EU 
a 4 země mimo EU, které tvoří schengenský prostor, ve kterém jsou 
odstraněny vnitřní hranice. Anna může cestovat přes tyto vnitřní hranice 
bez omezení.

Ne, v rámci Evropy jsou cestovní pas či občanský průkaz povinné pouze  
v případě, že cestujete na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Ano. Česká republika nepatří do schengenského prostoru, takže 
Anna musí projít hraniční kontrolou s platným pasem.

1

2

3

Cestování je v důsledku covidové pandemie obtížnější, ale volný pohyb osob zůstává jedním  
z největších úspěchů EU. Většina zemí EU díky Schengenské dohodě mezi sebou zrušila 
hraniční kontroly. Anna pojede do České republiky autobusem přes Rakousko a na cestu se už 
moc těší.
Bude během cesty potřebovat cestovní pas?6/12

7/12
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DOTAZ

Během koupací sezóny členské státy nemusejí informovat 
veřejnost o kvalitě vod ke koupání.

Minimální normy EU týkající se vody ke koupání, které by musely 
dodržovat všechny země EU, neexistují.

Minimální požadavky na kvalitu vody splňuje jen něco přes 50 % 
míst ke koupání v Evropské unii.

1

2

3

Anna si není jistá, jakou kvalitu má voda ke koupání v Itálii a v České republice, a zajímá se, 
zda není ze zdravotního hlediska riskantní plavat na některých místech u moře nebo  
v některých přehradách či rybnících.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Anna může na svém švédském mobilu využívat sazby „Roam 
Like at Home“ bez jakýchkoli omezení, i když zůstane v Itálii 
mnohem déle.

Sazba „Roam Like at Home“ se neuplatňuje automaticky. Anna 
bude muset kontaktovat svého operátora, aby ji aktivoval.

Jelikož Anna cestuje pravidelně, ale tráví více času doma než  
v zahraničí, bude platit pouze tolik, kolik by platila doma.

1

2

3

Během pobytu v Itálii je Anna v kontaktu s přáteli a rodinou prostřednictvím svého 
smartphonu. Přátelům a rodině telefonuje a smskuje a na sociálních sítích prezentuje fotky a 
popisuje své zážitky. Kolik bude Anna platit za roaming? 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

9/12

8/12

© De Visu/Stock. Adobe.com

©Yuriy Brykaylo copyrighted



Jaký má EU význam ve vašem každodenním životě?
Dotazy

36

DOTAZ

1 milion

10 milionů

5 milionů

1

2

3

Doma ve Švédsku vypráví Anna babičce, co při svém pobytu v různých evropských zemích 
zažila. Babička na to říká, že by byla ráda podnikla něco podobného, když byla mladá, ale že 
tehdy ta možnost nebyla.
Kolik mladých lidí studovalo, pracovalo nebo vykonávalo dobrovolnou 
činnost v zahraničí díky programu Erasmus+?

DOTAZ

Finanční prostředky EU jsou určeny zemím, které k EU přistoupily 
v roce 2004.

Finanční prostředky EU mohou využít pouze méně rozvinuté země 
EU.

Jedna třetina rozpočtu EU se vynakládá na projekty ve prospěch 
rozvoje všech evropských měst a regionů.

1

2

3

EU investuje do evropských měst a regionů. Italské město, ve kterém je Anna na kurzu, je také 
součástí projektu, který pomáhá městům EU, aby fungovala podle zásad udržitelnosti.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

10/12

11/12
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DOTAZ

Dobrovolnické sbory

DiscoverEU

Evropský sbor solidarity

1

2

3

Annu cesta inspirovala a dostala chuť na další dobrodružství. Uvažuje o dobrovolnické činnosti 
nebo o práci v rámci nějakého projektu ve Švédsku, případně i v zahraničí. Babička má pocit, 
že už o této iniciativě slyšela.
Která z následujících odpovědí označuje tu správnou iniciativu?12/12
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ODPOVĚĎ

1/12

Anna právě dokončila školu a chtěla by si zlepšit italštinu. Je přihlášena na dvouměsíční 
intenzivní kurz na jazykové škole v Itálii.
Co musí udělat před odjezdem?

Volný pohyb bez kontrol na hranicích mezi 
členskými zeměmi

Díky jednotnému trhu a vytvoření schengenského prostoru mohou občané 
EU cestovat, studovat, pracovat nebo trávit důchod v libovolné zemi EU  
s minimálními administrativními povinnostmi nebo kontrolami na vnitřních 
hranicích.
Anna tedy jako občanka EU smí v Itálii studovat i pracovat. Pokud bude  
v Itálii pobývat déle než 3 měsíce, může se zaregistrovat na příslušném 
úřadě, pokud o to bude mít zájem.
Studijní vízum potřebují v Itálii státní příslušníci zemí mimo EU, pokud mají 
v úmyslu pobývat v Itálii déle než 3 měsíce. A to není Annin případ.
Poznámka pod čarou: Vzhledem k pandemii covidu-19 některé země 
dočasně omezily volný pohyb a zakázaly cesty, které nejsou nezbytně nutné.

Nic zvláštního. Prostě se sbalit a pak vyrazit do Itálie! Jako občan EU má Anna 
právo studovat v kterékoli zemi EU.

ODPOVĚĎ

2/12

Anna se seznámí s Pavlem z České republiky. Ten je v Itálii v rámci programu Erasmus+. 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?
Program Erasmus+...

Program Erasmus+

Program Erasmus byl zahájen již před více než 30 lety s cílem umožnit 
studentům absolvovat část svého studia na univerzitě v jiné zemi EU. 
Dnešní program Erasmus+ není pouze pro studenty vysokých škol, ale nabízí 
také mnoho dalších příležitostí. Mladí lidé mohou studovat, absolvovat 
odbornou přípravu či vykonávat dobrovolnou činnost na území EU nebo 
mimo něj, a to v celé řadě oborů, jako je sociální péče, životní prostředí, 
kultura, práce s mládeží, sport či rozvojová spolupráce.

...nabízí příležitosti pro partnerství mezi školami a organizacemi z jiných zemí EU.

© saktanong chaipunya/EyeEm/Stock.Adobe.com
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ODPOVĚĎ

3/12

Eurobankovky a euromince byly zavedeny v roce 2002 a nyní se používají v 20 zemích EU. Euromince 
mají jednu společnou stranu, na níž je zobrazena mapa Evropy (na líci), a stranu, kde má každá země 
svůj vlastní motiv (na rubu). Anna se snaží uhádnout, odkud pochází tato mince.  
Můžete jí pomoci?

Euro

Litva (viz šipka na mapě) vstoupila do eurozóny roce 2015 a stala se jejím 
19. členem. 
Na litevských euromincích je vyobrazen rytíř Vytis na koni s mečem a štítem, 
který je zobrazen také na litevském státním znaku.
Od 1. ledna 2023 tvoří eurozónu již 20 zemí: Chorvatsko se stává další ze 
zemí EU, které používají euro jako svou měnu.

z Litvy

ODPOVĚĎ

4/12

Anna potřebuje nová sluchátka a doufá, že ta, která v Itálii zakoupí, budou bezpečná. Někdy 
nakupuje i na internetu. Jaká práva má jakožto spotřebitel z EU?
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Ochrana spotřebitelů

Na výrobky, zakoupené v EU (např. elektroniku), máte minimálně 2letou 
záruční lhůtu. To znamená, že pokud se váš mobilní telefon po jednom roce 
porouchá, bude opraven nebo vyměněn bezplatně, a to bez ohledu na to, kde 
jste ho původně koupili.
Právo EU vám dává 14 dnů na to, abyste vrátili zboží zakoupené na dálku, ať 
už po internetu, po telefonu, od podomního prodejce, nebo pomocí poštovní 
objednávky. V této lhůtě může i Anna svou objednávku zrušit bez udání 
důvodu, tedy i v případě, že si koupi sluchátek jednoduše rozmyslí.

Produkty, které se smějí prodávat na jednotném trhu EU, musí v celé EU splňovat 
bezpečnostní a environmentální požadavky.

© Gajus/Stock.Adobe.com
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ODPOVĚĎ

5/12

Anna by chtěla navštívit svého nového kamaráda Pavla v jeho rodném městě. Nebude to ale 
příliš složité? 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Práva cestujících v letecké dopravě

Konkurenční prostředí přineslo do odvětví letecké dopravy významné změny. 
V dnešní době je cestování letadlem levnější, bezpečnější a je dostupné pro 
více lidí než kdykoli předtím. 
Právní předpisy EU chrání práva cestujících v letecké dopravě na cestách 
v Evropě. Pokud jste ponecháni svému osudu na letišti, protože na váš let 
počet rezervací překročil kapacitu letadla nebo je daný let výrazně zpožděn, 
můžete v takové situaci požadovat náhradu.

Více měst a regionů má dnes své vlastní letiště a je mezi nimi více přímých letů.

ODPOVĚĎ

6/12

Cestování je v důsledku covidové pandemie obtížnější, ale volný pohyb osob zůstává jedním z největších 
úspěchů EU. Většina zemí EU díky Schengenské dohodě mezi sebou zrušila hraniční kontroly. Anna pojede 
do České republiky autobusem přes Rakousko a na cestu se už moc těší.

Bude během cesty potřebovat cestovní pas?

Zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích

Schengenský prostor zahrnuje 223 zemí EU (světle modrá barva) a čtyři země, 
které nejsou členy EU (tmavomodrá barva). Jak Itálie, tak Česká republika (a také 
Rakousko, které bude v tomto případě tranzitní zemí) jsou schengenské země, takže 
Anna může z Itálie do České republiky cestovat, aniž by se musela prokazovat svým 
cestovním pasem.
Měla by si však vzít občanský průkaz, aby mohla (pokud o to bude požádána) 
prokázat svou totožnost a to, že je občankou EU.
Některé země EU, jmenovitě Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Irsko a Rumunsko, nejsou 
součástí schengenského prostoru (nejsou tedy schengenskými státy). Nezapomeňte, 
že při cestě do země nebo ze země mimo schengenský prostor (to znamená země EU 
mimo schengenský prostor nebo země mimo EU) musíte na hranicích předložit platný 
občanský průkaz nebo cestovní pas.

Poznámka pod čarou:  Vzhledem k pandemii covidu-19 některé země dočasně omezily volný pohyb a zakázaly cesty, které 
nejsou nezbytně nutné..

Ne. Rakousko, Česká republika a Itálie patří mezi těch 23 zemí EU a 4 země mimo EU, které 
tvoří schengenský prostor, ve kterém jsou odstraněny vnitřní hranice. Anna může cestovat 
přes tyto vnitřní hranice bez omezení.
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ODPOVĚĎ

7/12

Anně se v České republice velice líbí. Při návštěvě jedné z mnoha krásných památek ale 
upadne a vyvrtne si kotník. Naštěstí si nezapomněla s sebou vzít evropský průkaz zdravotního 
pojištění.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Zdravotní pojištění při dočasném pobytu  
v zahraničí

Pokud Anna neočekávaně onemocní během dočasného pobytu v jiné zemi 
EU – ať už na dovolené, nebo při studiu v zahraničí – má nárok na veškeré 
lékařské ošetření, které není možné odložit na dobu, až dorazí do svého 
bydliště. 
Evropský průkaz zdravotního pojištění vám vystaví vaše zdravotní 
pojišťovna. Lze jím prokázat, že máte zdravotně pojištění v některé ze zemí 
EU. Na základě tohoto průkazu máte přístup ke zdravotní péči v zahraničí 
(poskytované ve státních zařízeních) za poplatky ve stejné výši, jako platí 
místní občané..

Po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění bude Anna ošetřena ve 
státním zařízení zdravotní péče, a to za stejnou cenu jako místní občané.

ODPOVĚĎ

8/12

Během pobytu v Itálii je Anna v kontaktu s přáteli a rodinou prostřednictvím svého 
smartphonu. Přátelům a rodině telefonuje a smskuje a na sociálních sítích prezentuje fotky a 
popisuje své zážitky. Kolik bude Anna platit za roaming? 
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Snížení roamingových poplatků

Evropská unie zrušila roamingové poplatky v červnu 2017. Při cestách 
v rámci EU od nynějška platíte za hovory, SMS a mobilní internet běžné 
domácí sazby („Roam Like at Home“).
Všeobecným pravidlem je, že pokud trávíte více času doma než v zahraničí 
nebo používáte mobilní telefon více doma než v cizině, můžete kdekoli v EU 
využívat roaming za domácí ceny. 
Sazba „Roam Like at Home“ se aktivuje automaticky. Není třeba nic 
nastavovat.

Jelikož Anna cestuje pravidelně, ale tráví více času doma než v zahraničí, bude platit 
pouze tolik, kolik by platila doma.
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ODPOVĚĎ

9/12

Anna si není jistá, jakou kvalitu má voda ke koupání v Itálii a v České republice, a zajímá se, 
zda není ze zdravotního hlediska riskantní plavat na některých místech u moře nebo  
v některých přehradách či rybnících.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Ochrana životního prostředí

EU se může pochlubit jednou z nejkvalitnějších vod ke koupání na světě.
Unie každoročně vydává zprávu o kvalitě vod ke koupání. Sleduje kvalitu 
vody ve více než 22 000 míst ke koupání u moře, v jezerech, řekách a 
dalších vodních plochách v celé EU. 
85 % míst ke koupání sledovaných v roce 2019 splnilo nejvyšší a 
nejpřísnější normy kvality Evropské unie.

Minimální normy EU týkající se vody ke koupání, které by musely dodržovat všechny 
země EU, neexistují.

ODPOVĚĎ

10/12

EU investuje do evropských měst a regionů. Italské město, ve kterém je Anna na kurzu, je také 
součástí projektu, který pomáhá městům EU, aby fungovala podle zásad udržitelnosti.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Pomoc méně rozvinutým evropským zemím a 
regionům

EU spolufinancuje tisíce projektů v regionech a městech po celé Evropě. 
Těchto finančních prostředků mohou využít všechny členské státy a jejich 
občané. 
Převážná část finančních prostředků směřuje do méně rozvinutých 
evropských regionů (na mapě vyznačeny červeně), aby jim pomohla dohnat 
zpoždění.

Jedna třetina rozpočtu EU se vynakládá na projekty ve prospěch rozvoje všech 
evropských měst a regionů.

© De Visu/Stock. Adobe.com
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ODPOVĚĎ

11/12

Doma ve Švédsku vypráví Anna babičce, co při svém pobytu v různých evropských zemích zažila. Babička 
na to říká, že by byla ráda podnikla něco podobného, když byla mladá, ale že tehdy ta možnost nebyla.

Kolik mladých lidí studovalo, pracovalo nebo vykonávalo dobrovolnou 
činnost v zahraničí díky programu Erasmus+?

Financování programu Erasmus+

Program Erasmus+ pomohl přibližně 10 milionům lidí studovat, pracovat 
nebo vykonávat dobrovolnou činnost v zahraničí.
Je to jeden z nejoblíbenějších programů financování EU. Na příštích sedm 
letech (2021–2027) získává ve srovnání s předchozím obdobím téměř 
dvojnásobný rozpočet – více než 26 miliard eur. To ukazuje, jak velký 
význam v Evropě přisuzujeme vzdělávání a mládeži. V nadcházející etapě 
bude program inkluzivnější, digitálnější a ekologičtější.

10 milionů

ODPOVĚĎ

12/12

Annu cesta inspirovala a dostala chuť na další dobrodružství. Uvažuje o dobrovolnické činnosti 
nebo o práci v rámci nějakého projektu ve Švédsku, případně i v zahraničí. Babička má pocit, 
že už o této iniciativě slyšela.
Která z následujících odpovědí označuje tu správnou iniciativu?

Evropský sbor solidarity

Evropský sbor solidarity poskytuje mladým lidem ve věku 18–30 let 
příležitost zapojit se do široké škály zejména podpůrných aktivit, vyvíjených 
ve prospěch různých komunit. Může přitom jít o dobrovolnou činnost 
nebo umístění do zaměstnání. Do evropského sboru solidarity se mohou 
zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až 
po dosažení 18 let.
Soutěž DiscoverEU Unie zahájila v roce 2018, aby dala 18letým Evropanům 
příležitost objevovat svůj kontinent. Mladí Evropané mají možnost 
prozkoumat kulturní rozmanitost Evropy tím, že navštíví s časovou jízdenkou 
jednu až čtyři zahraniční země, a to až po dobu 30 dní.

Evropský sbor solidarity

© De Visu/Stock. Adobe.com
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DOTAZ                    

zajistit, aby vzdělání v matematice, dějepisu a angličtině bylo  
v celé Evropě stejné

zajistit spolehlivé a cenově dostupné dodávky energie, která 
neurychluje změnu klimatu

zajistit růst evropského hospodářství a vytvořit více pracovních 
míst, zejména pro mladé lidi

1

2

3

V roce 2019 zvolil Evropský parlament za předsedkyni Komise Ursulu von der Leyenovou.
Ta představila své politické směry obsahující 6 priorit pro Evropu.
Které z těchto opatření NEPATŘÍ mezi priority předsedkyně von der 
Leyenové?1/13

CO MÁ EU VE SVÉM PROGRAMU?

Víte, co EU dělá v zájmu řešení mnoha dnešních 
problémů, jako je nezaměstnanost mladých, migrace, 
změna klimatu nebo oživení po covidové krizi? Za 
malou chvíli to zjistíte!

© Zerbor/Stock.Adobe.com



Co má EU ve svém programu?
Dotazy

45

DOTAZ

Jde o novou normu pro bezdrátovou komunikaci, která nahradí 
5G.

Jde o iniciativu EU, která občanům poskytuje bezplatné 
bezdrátové připojení k internetu ve veřejných prostorách.

Jedná se o společnou nabíječku pro mobilní telefony.

1

2

3

Digitální technologie mají dnes zcela zásadní význam pro nás všechny. To se ještě více 
projevilo během pandemie, kdy se na ně mnoho mladých lidí muselo spolehnout při vyučování, 
kterého se účastnili z domova, nebo při komunikaci s přáteli. EU chce všem pomoci plně 
využívat nových technologií tím, že zvýší jejich dostupnost.
Slyšeli jste o projektu WiFi4EU? Víte, oč se jedná?

DOTAZ

do roku 2030

do roku 2100

do roku 2050

1

2

3

Změna klimatu je velkou výzvou pro EU i celý svět. Evropská unie chce mít klimaticky neutrální 
ekonomiku s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů. Vlády všech členských států EU se 
dohodly, že tohoto cíle dosáhnou ve stanovené lhůtě.
Do kdy chce EU být klimaticky neutrální?

3/13

2/13
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DOTAZ

Jednu pětinu

Jednu čtvrtinu

Více než polovinu

1

2

3

Aby naše energie byla šetrná ke klimatu, cenově dostupná a aby byla k dispozici, když 
ji potřebujeme, snaží se EU dodávky energie diverzifikovat a více se spoléhat na energii 
vyrobenou v Evropské unii.
Kolik energie v současné době dovážíme ze zemí mimo EU?

DOTAZ

Gaia

Galileo

Galilei

1

2

3

Jedním z nejsilnějších impulzů pro digitální revoluci je geolokalizace. EU proto investovala do 
svého vlastního globálního družicového navigačního systému. 
Jak se jmenuje?

4/13
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s Kanadou

s Japonskem   

s Novým Zélandem

1

2

3

Hospodářství EU závisí na obchodu. Otevřené trhy přinášejí Evropě a jejím partnerům 
hospodářský růst a lepší pracovní místa.  Spotřebitelům v EU poskytují větší výběr zboží a 
vyšší kupní sílu a pro podniky z EU se díky nim otevírají nové trhy.
Se kterou zemí Evropská unie dohodu o volném obchodu 
NEPODEPSALA?

DOTAZ

Emise skleníkových plynů by se měly snížit nejméně o 55 %.

Energetickou účinnost bychom měli zvýšit alespoň o 55 %.

Alespoň 55 % veškeré naší energie by mělo pocházet  
z obnovitelných zdrojů.

1

2

3

EU se na půdě Organizace spojených národů i v dalších mezinárodních organizacích snaží 
podporovat ambiciózní celosvětové úsilí o omezení změny klimatu. Jde příkladem svými 
ambiciózními cíli v oblasti klimatu a energetiky, které se mají splnit do roku 2030.
Který z následujících cílů pro rok 2030 je pravdivý?

7/13
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DOTAZ

EU chce pro žadatele o azyl vytvořit bezpečné a legální způsoby 
vstupu do EU, aby neriskovali své životy tím, že se obrací na 
převaděče a obchodníky s lidmi.

EU financovala nouzová opatření na území EU, ale dalším zemím 
nepomáhá.

EU pomáhá členským státům EU s navracením nelegálních 
migrantů do jejich domovských zemí, i pokud mají právo pobývat 
v EU.

1

2

3

V důsledku velkého počtu migrantů a žadatelů o azyl přicházejících do EU je Evropa pod 
tlakem. Unie na tuto situaci reagovala přijetím různých opatření.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

DOTAZ

Zavedení nového zákona o ochraně údajů.

Prevence radikalizace, a to i na internetu.

Prohlášení cestování za účelem spáchání terorismu nebo k jeho 
podpoře za trestný čin.

1

2

3

Lidé žijící v EU by měli mít jistotu, že bez ohledu na to, kde se v rámci EU pohybují, je jejich 
svoboda a bezpečnost dobře chráněna. Jednou z hlavních současných hrozeb je terorismus. EU 
proto přijala řadu opatření v zájmu naší ochrany.
Které z těchto opatření NENÍ jedním z nich?8/13

9/13
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DOTAZ

50 miliard eur

MAKE IT
REAL

806 miliard eur

166 miliard eur

1

2

3

Koronavirus uštědřil Evropě těžký úder a pandemie páchá vážné hospodářské a sociální 
škody. V reakci na to EU vytvořila fond nazvaný „NextGenerationEU“, který má nastartovat 
hospodářské oživení po pandemii.
Víte, jaký objem finančních prostředků byl na fond NextGenerationEU 
přidělen?

DOTAZ

Země EU tvoří 10 % světové populace, ale 15 % světové 
ekonomiky.

Země EU tvoří 4 % světové populace a 26 % světové ekonomiky.

Země EU tvoří 16 % světového hospodářství, ale pouze okolo 6 % 
světové populace.

1

2

3

Země EU společně představují jednu z největších světových ekonomik na světě. Pokud 
postupují společně, dává jim to daleko větší možnosti, než kdyby každá z nich vykonávala své 
vlastní politiky.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

11/13

10/13
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DOTAZ

Evropská komise

Evropský parlament

Evropská agentura pro léčivé přípravky

1

2

3

Nad pandemií covidu-19 zvítězíme až poté, co bude očkován dostatečný počet lidí. V zájmu urychlení 
vývoje proticovidových očkovacích látek podpořila EU společnosti, které vakcíny vyvíjely již v rané fázi 
pandemie. Tím, že jim pomohla financovat vývoj a výrobu očkovacích látek proti covidu-19, získala 
Komise právo zakoupit miliardy dávek očkovacích látek pro občany EU, jakmile budou očkovací látky 
připraveny a prokáže se, že jsou bezpečné a účinné. Některé z těchto očkovacích látek již byly povoleny a 
v současné době se už používají. 

Který subjekt povoluje uvedení vakcíny na trh EU?

DOTAZ

pouze před jeho návrhem

až po vstupu v platnost

kdykoli

1

2

12/13

3

Prioritou Komise je nejen navrhovat nové zákony, pouze když jsou zapotřebí a když je s nimi 
spojena jasná evropská přidaná hodnota, ale také postupovat transparentně při veškeré svojí 
činnosti.
Kdy se může veřejnost vyjádřit k právnímu předpisu EU?

13/13
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V roce 2019 zvolil Evropský parlament za předsedkyni Komise Ursulu von der Leyenovou.
Ta představila své politické směry obsahující 6 priorit pro Evropu.
Které z těchto opatření NEPATŘÍ mezi priority předsedkyně von der 
Leyenové?

6 priorit pro Evropu

O tom, co se vyučuje ve třídách, rozhodují země EU a jejich regionální a 
místní orgány, nikoli EU.
Šest priorit Evropské komise na období 2019–2023 tvoří:

• Zelená dohoda pro Evropu
• Evropa připravená na digitální věk
• Hospodářství ve prospěch lidí
• Silnější Evropa ve světě
• Podpora evropského způsobu života
• Nový impuls pro evropskou demokracii

zajistit, aby vzdělání v matematice, dějepisu a angličtině bylo v celé Evropě stejné

ODPOVĚĎ

2/13

Změna klimatu je velkou výzvou pro EU i celý svět. Evropská unie chce mít klimaticky neutrální 
ekonomiku s neutrální bilancí emisí skleníkových plynů. Vlády všech členských států EU se 
dohodly, že tohoto cíle dosáhnou ve stanovené lhůtě.
Do kdy chce EU být klimaticky neutrální?

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem EU je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Přechod ke 
klimaticky neutrální společnosti je naléhavou výzvou, ale také příležitostí 
k zavedení udržitelné evropské ekonomiky. EU usiluje o nižší emise 
skleníkových plynů a o to, abychom vytvořili společnost, která nemusí tolik 
využívat přírodní zdroje a produkuje méně odpadu a znečištění.

do roku 2050

©lev dolgachov/Stock.Adobe.com
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Digitální technologie mají dnes zcela zásadní význam pro nás všechny. To se ještě více projevilo během 
pandemie, kdy se na ně mnoho mladých lidí muselo spolehnout při vyučování, kterého se účastnili  
z domova, nebo při komunikaci s přáteli. EU chce všem pomoci plně využívat nových technologií tím, že 
zvýší jejich dostupnost.

Slyšeli jste o projektu WiFi4EU? Víte, oč se jedná?

Digitální Evropa

WiFi4EU je iniciativa EU, která financuje instalaci wi-fi připojení ve veřejných 
prostorách, jako jsou parky, knihovny a náměstí.
Záměrem EU je, aby do roku 2025 všechny veřejné prostory, včetně škol, 
měly připojení k internetu o rychlosti 1 Gb, zatímco všechny evropské 
domácnosti by měly mít přístup ke stahování dat o rychlosti nejméně 100 
Mb/s.

Jde o iniciativu EU, která občanům poskytuje bezplatné bezdrátové připojení  
k internetu ve veřejných prostorách.

ODPOVĚĎ

4/13

Jedním z nejsilnějších impulzů pro digitální revoluci je geolokalizace. EU proto investovala do 
svého vlastního globálního družicového navigačního systému. 
Jak se jmenuje?

Globální družicový navigační systém EU

Globální družicový navigační systém EU se nazývá Galileo. Je pojmenován 
po Galileu Galileim, italském astronomovi ze 16. století.
Tento systém desetkrát zvýší přesnost geolokalizace a umožní nové 
inovativní služby, které mohou změnit náš každodenní život, například 
autonomní auta a zdokonalené sítě městské dopravy.
Gaia je družice Evropské kosmické agentury, jejímž posláním je vytvořit 3D 
mapu naší galaxie Mléčné dráhy.

Galileo

© dmutrojarmolinua/Stock.Adobe.com
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Aby naše energie byla šetrná ke klimatu, cenově dostupná a aby byla k dispozici, když 
ji potřebujeme, snaží se EU dodávky energie diverzifikovat a více se spoléhat na energii 
vyrobenou v Evropské unii.
Kolik energie v současné době dovážíme ze zemí mimo EU?

Lépe propojený energetický trh

V roce 2018 EU dovezla 55 % energie, kterou využíváme. Diverzifikace 
zdrojů a dodavatelů energie je klíčovým prostředkem, jak zlepšit naši 
energetickou bezpečnost. 
V současnosti není mnoho elektrických sítí a plynovodů dobře přeshraničně 
propojeno. Na větší propojenosti se v současné době pracuje, tak aby mohla 
energie volně plynout po celé EU bez jakýchkoli technických nebo právních 
překážek.

Více než polovinu

ODPOVĚĎ

6/13

EU se na půdě Organizace spojených národů i v dalších mezinárodních organizacích snaží 
podporovat ambiciózní celosvětové úsilí o omezení změny klimatu. Jde příkladem svými 
ambiciózními cíli v oblasti klimatu a energetiky, které se mají splnit do roku 2030.
Který z následujících cílů pro rok 2030 je pravdivý?

Ochrana klimatu

Rámec EU pro klima a energetiku do roku 2030 stanovil tři hlavní cíle:
• oproti úrovni z roku 1990 se emise skleníkových plynů sníží alespoň  

o 55 %
• 32 % spotřebované energie bude pocházet z obnovitelných zdrojů
• energetická účinnost se zvýší o nejméně 32,5 %
Cíle pro rok 2030 jsou součástí závazku EU v Pařížské dohodě – globální 
dohodě o klimatu, kterou EU pomohla sjednat v roce 2015. EU nedávno 
zvýšila cíl týkající se snižování emisí skleníkových plynů, a to vzhledem  
k dlouhodobému cíli dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Emise skleníkových plynů by se měly snížit nejméně o 55 %.

© Valmedia/Stock.Adobe.com 
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ODPOVĚĎ
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Hospodářství EU závisí na obchodu. Otevřené trhy přinášejí Evropě a jejím partnerům hospodářský růst 
a lepší pracovní místa.  Spotřebitelům v EU poskytují větší výběr zboží a vyšší kupní sílu a pro podniky z 
EU se díky nim otevírají nové trhy.

Se kterou zemí Evropská unie dohodu o volném obchodu NEPODEPSALA?

Dohody o volném obchodu

Dohody o volném obchodu usnadňují vzájemný obchod mezi zeměmi. Snižují 
cla a redukují kvóty a jiná omezení obchodu.
S Novým Zélandem EU o dohodě o volném obchodu v současné době jedná, 
dosud však dohoda nebyla uzavřena.
EU podepsala obchodní dohody s Kanadou (2016) i s Japonskem (2018), 
ale také s mnoha dalšími zeměmi po celém světě. Obchod s Kanadou a 
Japonskem obchodní dohody EU od svého vstupu v platnost posílily –  
o téměř 25 % v případě Kanady a 6 % v případě Japonska.
EU dnes uplatňuje 45 obchodních dohod, které představují přibližně 33 % 
celkového unijního zahraničního obchodu.

s Novým Zélandem

ODPOVĚĎ
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Lidé žijící v EU by měli mít jistotu, že bez ohledu na to, kde se v rámci EU pohybují, je jejich 
svoboda a bezpečnost dobře chráněna. Jednou z hlavních současných hrozeb je terorismus. EU 
proto přijala řadu opatření v zájmu naší ochrany.
Které z těchto opatření NENÍ jedním z nich?

Opatření EU řešící hrozbu terorismu

Mezi opatření přijatá s cílem řešit veškeré aspekty teroristické hrozby patří:
• předcházet radikalizaci, a to i na internetu,
• prohlásit cestování za účelem spáchání terorismu nebo k jeho podpoře za 

trestný čin,
• zrychlit odhalování terorismu díky intenzivnější výměně informací,
• zakročit proti financování terorismu,
• omezit přístup k palným zbraním a výbušninám,
• podporovat partnerské země, zejména ve Středomoří.
Jako samostatnou iniciativu, která není spojena s teroristickou hrozbou, posílila EU 
ochranu údajů. Nová pravidla, jimiž se řídí ochrana osobních údajů občanů EU v celé 
Unii i mimo ni, začala platit v květnu 2018. Díky nim mají občané větší kontrolu nad 
tím, jak jsou jejich osobní údaje využívány.

Zavedení nového zákona o ochraně údajů

© MAGNIFIER/Stock.Adobe.com
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V důsledku velkého počtu migrantů a žadatelů o azyl přicházejících do EU je Evropa pod 
tlakem. Unie na tuto situaci reagovala přijetím různých opatření.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Migrace a azyl

EU již značně přispěla k lepšímu zvládnutí přílivu migrantů a žadatelů o 
azyl a činí tak i nadále. Poskytuje peníze a zároveň pomáhá s přemístěním 
žadatelů o azyl, kteří už v Evropě jsou, a s přesídlováním lidí v nouzi ze 
sousedních zemí.
Evropská unie také poskytuje humanitární pomoc uprchlíkům a migrantům v 
zemích mimo EU, například v Turecku, Libanonu, Jordánsku a Iráku.
EU kromě toho vytvořila Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, která posílí 
správu a bezpečnost vnějších hranic EU.

EU chce pro žadatele o azyl vytvořit bezpečné a legální způsoby vstupu do EU, aby 
neriskovali své životy tím, že se obrací na převaděče a obchodníky s lidmi.

ODPOVĚĎ
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Země EU společně představují jednu z největších světových ekonomik na světě. Pokud 
postupují společně, dává jim to daleko větší možnosti, než kdyby každá z nich vykonávala své 
vlastní politiky.
Které z těchto tvrzení je pravdivé?

Významný aktér na globální scéně

Země EU tvoří okolo 16 % světového hospodářství, ale žije v nich pouze 
přibližně 6 % světové populace. 
Přestože je Evropa poměrně malý kontinent, hraje důležitou roli na světové 
scéně. Například vedla a podporovala mírové rozhovory po celém světě  
s cílem zastavit místní konflikty a zaujala vedoucí postavení v celosvětovém 
boji proti změně klimatu.

Země EU tvoří 16 % světového hospodářství, ale pouze okolo 6 % světové populace.
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Koronavirus uštědřil Evropě těžký úder a pandemie páchá vážné hospodářské a sociální škody. V reakci 
na to EU vytvořila fond nazvaný „NextGenerationEU“, který má nastartovat hospodářské oživení po 
pandemii.

Víte, jaký objem finančních prostředků byl na fond NextGenerationEU 
přidělen?

NextGenerationEU

NextGenerationEU je fond EU disponující finančními prostředky ve výši 
806 miliard eur. Země EU jej mohou využít k tomu, aby pomohly svým 
ekonomikám se zotavit z krize a připravit Evropu na příští generace. Více 
než 50 % finančních prostředků bude určeno na projekty, jejichž cílem je 
modernizovat Evropu, například podporou inovací v oblasti ekologických 
a digitálních technologií. Tyto prostředky budou rovněž použity na snížení 
nezaměstnanosti mladých lidí a na pomoc při získávání nových dovedností.

806 miliard eur
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Prioritou Komise je nejen navrhovat nové zákony, pouze když jsou zapotřebí a když je s nimi 
spojena jasná evropská přidaná hodnota, ale také postupovat transparentně při veškeré svojí 
činnosti.
Kdy se může veřejnost vyjádřit k právnímu předpisu EU?

Účast občanů na konzultacích

Před předložením návrhů nových právních předpisů a opatření EU a  
v průběhu rozhodovacího procesu Evropská komise pozorně naslouchá 
občanům a zainteresovaným stranám.
Vyjádřit svůj názor a upozornit na témata, která považujete za významná, 
můžete např. na internetu. Občané mohou předložit své připomínky v rámci 
příspěvku do veřejné konzultace online nebo formou stanoviska podaného  
z vlastní iniciativy. Zpětnou vazbu mohou občané poskytnout i poté, co 
právní předpis vstoupí v platnost.

kdykoli
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Nad pandemií covidu-19 zvítězíme až poté, co bude očkován dostatečný počet lidí. V zájmu urychlení vývoje 
proticovidových očkovacích látek podpořila EU společnosti, které vakcíny vyvíjely již v rané fázi pandemie. Tím, že jim 
pomohla financovat vývoj a výrobu očkovacích látek proti covidu-19, získala Komise právo zakoupit miliardy dávek 
očkovacích látek pro občany EU, jakmile budou očkovací látky připraveny a prokáže se, že jsou bezpečné a účinné. 
Některé z těchto očkovacích látek již byly povoleny a v současné době se už používají. 

Který subjekt povoluje uvedení vakcíny na trh EU?

Očkovací látky proti covidu-19

Pro všechny léčivé přípravky, tzn. i očkovací látky, je potřeba před tím, než mohou 
být prodávány v zemích EU, získat tzv. „registraci“. Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA) provádí vědecké hodnocení a vydá doporučení, zda je vakcína 
bezpečná, účinná a kvalitní. Pokud agentura EMA vydá kladné doporučení, může 
Evropská komise povolit vstup nové očkovací látky na trh EU.
Agentura EMA již vyhodnotila několik očkovacích látek proti covidu-19 a došla  
k závěru, že jsou bezpečné a účinné. Evropská komise proto povolila jejich uvedení 
na trh EU. Celkem je zajištěno několik miliard dávek očkovací látky. Dávky očkovacích 
látek jsou dodávány do zemí EU a tempo očkování občanů EU se neustále zrychluje.
Kromě toho se Komise a země EU zavázaly poskytnout více než 3 miliardy eur na 
pomoc ostatním zemím v rámci programu COVAX. Jedná se o program celosvětové 
spolupráce, jejímž cílem je zajistit přístup k očkovacím látkám proti covidu-19 za 
stejných podmínek pro každou zemi na světě.

Evropská agentura pro léčivé přípravky
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