
Inštitúcie 
Európskej únie

Kto vlastne prijíma 
rozhodnutia 
v Európskej únii? 
Brusel? Štrasburg? 
Luxemburg? Európska 
únia nie je štát, ale 
má svoje inštitúcie 
a procesy. 
Tak ako to vlastne je?
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Európska únia bola vytvorená v období po druhej sve-
tovej vojne, ako iniciatíva Francúzska, západného Ne-
mecka, Talianska a štátov BENELUXu na podporu eko-
nomickej spolupráce s  politickými cieľmi. Základnou 
ideou bolo, že spoluprácou v oblasti obchodu s uhlím 
a oceľou a neskôr vytvorením spoločného trhu pre to-
var a služby zabráni štátom viesť medzi sebou vojnu. 
Základom európskej integrácie sa stalo Európske spo-
ločenstvo uhlia a ocele vytvorené na základe Parížskej 
zmluvy v  roku 1951 a  následne Parížskymi zmluvami 
v roku 1951. Zakladajúcou zmluvou Európskej únie, ako 
ju poznáme v súčasnosti, sa stala Maastrichtská zmlu-
va prijatá v roku 1992. Posledná reformná úprava bola 
prijatá v roku 2009 Lisabonskou zmluvou. 

Samotné fungovanie Európskej únie je založené na in-
štitucionálnom rámci, ktorý sa skladá z nasledujúcich 
inštitúcií: Európsky parlament, Európska rada, Rada 
Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor Európ-
skej únie, Európska centrálna banka, Dvor audítorov. 

Európsky parlament

Európsky parlament patrí medzi kľúčové inštitúcie Európ-
skej únie. Je jedinou priamo volenou inštitúciou Európ-

skej únie. Voľby sa opakujú každých päť rokov, a využíva 
sa systém pomerného zastúpenia v  tajnej voľbe. Prvé 
voľby do Európskeho parlamentu sa konali v roku 1979. 
Voliť môžu všetci občania Európskej únie starší ako 18 ro-
kov. V súčasnosti má 751 europoslancov (750 poslancov 
a  1 predseda).  V Belgicku, Grécku a  v  Luxembursku sú 
všetci občania Európskej únie starší ako 18 povinní voliť. 

Počet poslancov je prerozdelený v zásade podľa veľkos-
ti populácie (čím väčšia populácia, tým viac poslancov 
v Európskom parlamente). Platia však aj zásady, že žiad-

na krajina nemôže mať menej ako 6 poslancov a  viac 
ako 96 poslancov (ako aj celkový počet poslancov ne-
môže byť vyšší ako 751 poslancov). Najviac poslaneckých 
kresiel má Nemecko (96), Francúzsko (74) a Veľká Britá-
nia a Taliansko (73). Slovensko má 13 poslancov v Európ-
skom parlamente. Poslanci sú v Európskom parlamente 
nie sú rozdelení na základe národností, ale do 8 politic-
kých skupín. Po posledných voľbách v roku 2014 je naj-
silnejšie zastúpená Európska ľudová strana (216) a Prog-
resívna aliancia socialistov a demokratov (188). 

Európsky parlament má tri základné úlohy: 1. legislatív-
nu, 2. kontrolnú, 3. rozpočtovú. V  rámci legislatívnych 
kompetencií medzi hlavné patrí najmä prijímanie legis-
latívnych aktov spolu s Radou Európskej únie (na základ 
návrhov Európskej komisie). Ďalej rozhoduje o medziná-
rodných dohodách, o rozširovaní o nových členov a kon-
troluje program Európskej komisie. V rámci kontrolných 
kompetencií sa Európsky parlament venuje demokratic-
kej kontrole všetkých inštitúcií, volí predsedu Európskej 
komisie, pozoruje priebeh volieb a spravuje petície od 
občanov. Rozpočtové právomoci obsahujú vytvorenie 
celkového rozpočtu (spolu s  Radou Európskej únie) 
a jeho kontrolu. Rozpočet nevstúpi do platnosti, pokiaľ 
nie je podpísaný predsedom Európskeho parlamentu.

Európska rada

Európska rada taktiež patrí medzi inštitúcie Európskej 
únie. Vznikla už v  roku 1975 ako neformálny samit, ale 
inštitúciou Európskej únie sa stala až v roku 2009. Ne-
formálne ju však stále nazývajú samitom Európskej únie. 
Európska rada predstavuje stretnutie najvyšších pred-
staviteľov členských štátov (prezidentov a  predsedov 
vlád členských štátov). Rovnako sa ich zúčastňuje pred-
seda Európskej komisie a Vysoký predstaviteľ Európskej 
únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, nema-
jú však právo hlasovať. Európska rada nemá legislatívne 
právomoci, prijíma len širšie politické ciele a priority 
Európskej únie na nasledujúce obdobie.  

Stretávajú sa zvyčajne dvakrát do roka. Zasadnutie ve-
die predseda Európskej rady. Táto pozícia bola vytvo-
rená v roku 2010 a neformálne sa nazýva aj prezident 
Európskej únie. Predseda je volený na dva a pol roka 
s  možnosťou dvoch funkčných období a  súčasne ne-
smie zastávať žiadnu inú vnútroštátnu pozíciu. V  sú-
časnosti je predsedom Európskej rady Donald Tusk 
(Poľsko). Za Slovensko sa týchto stretnutí zúčastňuje 
predseda vlády SR. 

Obr. č. 17
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Rada Európskej únie 

Rada Európskej únie sa často neformálne označuje ako 
Rada ministrov alebo jednoducho Rada. Spolu s Európ-
skym parlamentom predstavujú zákonodarné orgány Eu-
rópskej únie. Rada bola založená v roku 1952 už v rámci 
Európskeho spoločenstva uhlia a  ocele. V  rámci rady, 
ministri členských štátov sa stretávajú pri negociáciách, 
prijímaní legislatívnych aktov a koordinovaní rozhodnutí. 

Rada nemá presne stanovený počet členov. Rada sa 
stretáva v  10 rôznych konfi guráciách v  závislosti od 
diskutovanej témy (t. j. ak sa diskutuje otázka zahranič-
nej politiky, zasadajú ministri zahraničných vecí člen-
ských krajín). 

Rade pre zahraničné veci predsedá vždy Vysoký pred-
staviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpeč-
nostnú politiku (od roku 2014 Federica Mogherini). 
V  ostatných konfi guráciách Rady predsedajú ministri 
z krajiny, ktorá práve predsedá Európskej rade. V tejto 
inštitúcii sa využíva tzv. rotujúce predsedníctvo. Kaž-
dých 6 mesiacov predsedá Rade iná členská krajina 
(Slovensko predsedalo Rade Európskej únie od júla do 
decembra 2016). V praxi to znamená, že Rade pre hos-
podárske a fi nančné záležitosti v tomto období predse-
dal slovenský minister fi nancií. Agendu a podklady pre 
ministrov vždy pripravuje Výbor stálych predstaviteľov 
(tzv. COREPER), ktorý sa skladá zo stálych predstavi-
teľov členských krajín pri Európskej únii v  Bruseli na 
úrovni veľvyslancov (COREPER II.) alebo ich zástupcov 
(COREPER I.). 

Medzi hlavné úlohy Rady patrí negociácia a prijímanie 
legislatívnych aktov a rozpočtu Európskej únie (spoloč-
ne s  Európskym parlamentom na základe návrhu Eu-
rópskej komisie), koordinuje aktivity členských štátov, 
vytvára zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej 
únie, uzatvára dohody medzi Európskou úniou a tretími 
krajinami alebo medzinárodnými organizáciami. 

Európska komisia
 

Európska komisia je najvyšší výkonný orgán Európ-
skej únie, ktorý má v mnohých prípadoch rozhodova-
ciu právomoc. Táto inštitúcia má jediná právo navrho-
vať legislatívne akty Európskej únie (má jediná právo 
zákonodarnej iniciatívy). Európska komisia rovnako 
implementuje rozhodnutia Európskeho parlamentu 

a Rady Európskej únie. Medzi základné právomoci Eu-
rópskej komisie patrí zákonodarná iniciatíva, kontro-
luje využívanie rozpočtu, kontroluje implementáciu 
legislatívnych aktov Európskej únie v  jednotlivých 
členských štátoch, reprezentuje Európsku úniu sme-
rom k vonkajšiemu prostrediu. 

Európska komisia sa skladá z tímu 28 členov komisie (tzv. 
kolégium komisárov), pričom každý členský štát má jed-
ného zástupcu. Slovenským zástupcom v Európskej ko-
misie je Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie 
pre energetickú úniu. Predsedom Európskej komisie je 
prezident Komisie, ktorým je v súčasnosti Jean-Claude 
Juncker. Kolégium komisárov sa skladá z prezidenta Eu-
rópskej komisie, jeho siedmich viceprezidentov (vráta-
ne vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahranič-
né veci a bezpečnostnú politiku) a 20 komisárov (každý 
s vlastným portfóliom). Každodenná agenda a príprava 
dokumentov prebieha v tzv. generálnych riaditeľstvách 
(DGs – Directorates-General), pričom každý DG je zod-
povedný za jednu špecifi ckú oblasť. Pri rozhodovaní sú 
všetci komisári rovnako zodpovední (kolektívna zodpo-
vednosť) a vždy rozhodujú spoločne a konsenzuálne. 

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie vykladá právo Európskej 
únie, aby zaistil rovnaké aplikovanie práva vo všet-
kých členských štátoch, a urovnáva legálne spory me-
dzi národnými vládami členských štátov a inštitúciami 
Európskej únie. V niektorých prípadoch môže byť vyu-
žitý aj jednotlivcami, spoločnosťami či organizáciami, 
ak majú spor s inštitúciami Európskej únie. Súdny dvor 
Európskej únie sa rozdeľuje na dva súdy: Súdny dvor 
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(primárne sa zaoberá spormi národných štátov) a Vše-
obecný súd (rieši prípady jednotlivcov, spoločností 
a organizácií a  len veľmi zriedkavo vládami členských 
štátov). Všetci sudcovia sú menovaní na 6 rokov národ-
nými štátmi. Medzi základné právomoci Súdneho dvora 
Európskej únie patrí: výklad práva, presadzovanie prá-
va, anulovanie legislatívnych aktov a sankcionovanie 
inštitúcií Európskej únie. Nemá žiadne právomoci týka-
júce sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. 

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka spravuje euro, zostavuje 
a implementuje hospodársku a menovú politiku Európ-

skej únie. Jej hlavnou úlohou je udržať stabilné ceny, 
a  tým podporiť ekonomický rast a  vytváranie pracov-
ných miest. Európska centrálna banka bola založená 
v  roku 1998, keď nahradila Európsky menový inštitút. 
Základným reprezentantom Európskej centrálnej banky 
je jej prezident (v súčasnosti Mario Draghi z Talianska). 
V  rámci vnútornej štruktúry disponuje Európska cen-
trálna banka tromi rozhodujúcimi orgánmi: Rada gu-
vernérov (ako hlavný rozhodovací orgán), Výkonná rada 
(každodenná agenda), a Generálna rada (ako poradný 
orgán). Medzi hlavné kompetencie Európskej centrál-
nej banky patrí najmä stanovovanie úrokovej miery, za 
ktoré následne požičiava peniaze komerčným bankám, 
riadi devízové rezervy (rezervy iných mien ako euro), 
zabezpečuje dohľad nad fi nančnými trhmi a inštitúcia-
mi, schvaľuje výrobu eurobankoviek a  hodnotí riziká 
pre cenovú stabilitu. 

Európsky dvor audítorov 

Európsky dvor audítorov je jedna z nezávislých inštitú-
cií Európskej únie, ktorá sa stará o záujmy európskych 
daňových poplatníkov. Cieľom Európskeho dvoru audí-
torov je zlepšenie spravovania rozpočtu Európskej únie 
zo strany Európskej komisie a  podáva správy o  stave 
fi nančných prostriedkov Európskej únie. Funguje už od 
roku 1977 a disponuje 28 členmi (z každého členského 
štátu). V súčasnosti je predsedom Viktor Manuel da Sil-
va Caldeira z Portugalska. 

Obr. č. 19
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Zhrnutie kapitoly
Európsky parlament (legislatíva) 
• 751 europoslancov volených v priamych voľbách v členských štátoch
• Spolu s Radou Európskej únie predstavujú legislatívne orgány
• Má rozpočtové právomoci 
• Vykonáva demokratickú kontrolu všetkých inštitúcií Európskej únie
• Plenárne zasadnutia (12xročne) má v Štrasburgu, inak zasadá v Bruseli 

Európska rada  
• Stretnutie hláv štátov a predsedov vlád členských štátov, predseda Európskej rady, Európskej 

komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
• Stanovuje ciele a priority Európskej únie na nasledujúce obdobie 
• Nemá legislatívne právomoci
• Sídlo má v Bruseli

Rada Európskej únie (legislatíva) 
• 10 rôznych konfi gurácií v závislosti od prejednávanej oblasti
• Spolu s Európskym parlamentom predstavuje zákonodarný orgán
• Zdieľa rozpočtové právomoci s Európskym parlamentom 
• Zabezpečuje koordináciu širšej ekonomickej, zahraničnej a sociálnej politiky
• Uzatvára medzinárodné dohody
• Sídlo má v Bruseli 

Európska komisia (exekutíva) 
• Skladá za z 28 komisárov
• Predstavuje exekutívny orgán
• Predkladá návrhy nových legislatívnych aktov Európskemu parlamentu a rade
• Implementuje akty
• Administruje rozpočet
• Negociuje medzinárodné dohody 
• Má sídlo v Bruseli

Súdny dvor Európskej únie (jurisdikcia) 
• Zabezpečuje jednotnú aplikáciu a výklad práva Európskej únie
• Má právo rozhodovať právne spory medzi členskými štátmi, inštitúciami, obchodnými spoločnosťa-

mi a jednotlivcami
• Má sídlo v Luxemburgu  

Európska centrálna banka  
• Vytvára spolu s národnými centrálnymi bankami Európsky systém centrálnych bánk
• Určuje menovú politiku štátov eurozóny
• Zabezpečuje cenovú stabilitu
• Má sídlo vo Frankfurte

Európsky dvor audítorov 
• Kontroluje správnu implementáciu rozpočtu
• Má sídlo v Luxemburgu
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Otázky a úlohy:

1

42

Ktoré inštitúcie sú priamo volené 
občanmi?

Vysvetlite rozdiel medzi Radou 
Európskej únie, Európskou radou 
a Radou Európy. 

Predstavte si, že Európska únia 
je štátom. Ktoré inštitúcie by 
boli zákonodarnými, výkonnými 
a súdnymi? Viete nájsť paralely?

Ktorá krajina v súčasnosti predsedá 
Rade Európskej únie?

3

Priraď počet členov k inštitúcii
A. Európsky parlament  1. 28 
B. Rada Európskej únie  2. 751
C. Európska centrálna banka 3. nemá presne stanovený počet  
D. Európska komisia   4. 1

Predstavte si, že kandidujete za poslanca do Európskeho parlamentu. Skúste svojim 
spolužiakom vysvetliť štruktúru a úlohy Európskeho parlamentu a presvedčiť ich, prečo by 
sa volieb mali zúčastniť.  

Odporúčané linky:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_sk

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/institucie_eu 

?

Aktivity:
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