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Dělba pravomocí 

Dělba pravomocí mezi EU a členské země 

Při dělbě pravomocí mezi Evropskou unii a 
členské státy je stále větší důraz kladen na 
princip subsidiarity. Podle něj mají být 
rozhodnutí přijímána na co nejnižší úrovni státní 
správy/samosprávy. V podmínkách EU jde 
především o tzv. vertikální rozdělení pravomocí 
mezi Unii a členské státy. To může být 
nastaveno jedním ze čtyř následujících způsobů: 



Kompetence v Evropské unii 

• V podmínkách EU jde především o tzv. 
vertikální rozdělení pravomocí mezi 
Unii a členské státy. 

Pravidla v EU 

• Výlučné kompetence 

• Sdílené kompetence 

• Doplňující kompetence 

• Kompetence členských zemí 



Výlučné kompetence 

• V oblastech s tzv. výlučnými kompetencemi 
má Evropská unie v podstatě monopol na 
tvorbu pravidel. Členské země zde mohou 
přijímat rozhodnutí jen s povolením EU.  

• Jde především o oblast zahraničního obchodu, 
cel, měnové politiky (pro země eurozóny) a 
část problematiky vnitřního trhu.  



Sdílené kompetence 

• V oblastech s tzv. sdílenými kompetencemi 
mohou členské země vydávat vlastní legislativu 
jen tehdy, pokud zde již neexistuje společná 
evropská úprava, případně jako doplněk k ní.  

• Zahrnuje čtyř svobod vnitřního trhu, 
zemědělství a rybolov, doprava, sociální 
politika, ochrana životního prostředí, 
hospodářská soutěž, daně, občanství Unie, 
ochrana spotřebitele, politika na podporu 
hospodářské a sociální soudržnosti a vízová, 
přistěhovalecká a daňová politika. 



Doplňující kompetence 

• Doplňující kompetence má Evropská unie v 
oblastech, kde svou činností podporuje 
politiku jednotlivých členských zemí.  

• I když EU v některých oblastech s 
doplňujícími kompetencemi působí velmi 
aktivně, jádro pravomocí zde zůstává v rukou 
národních vlád. 

• Do této kategorie náleží např. hospodářská 
politika, zaměstnanost, vzdělání, věda a 
výzkum, ochrana veřejného zdraví, kultura 
nebo celní spolupráce 



 

Kompetence členských zemí 

• Evropská unie v nich nemá právo přijímat 
rozhodnutí ve věcech, které jsou v 
kompetenci členských zemí.  

• Členské země například samy rozhodují o 
své vnitřní organizaci, systému veřejné 
správy, organizaci svých bezpečnostních 
složek, justice, zdravotnictví, výši mezd 
atd. 



Politiky Evropské unie 

• Unie působí společně pouze v oblastech, 
které vymezují Smlouvy (o EHS, o EU).  
 
Těmto oblastem se říká politiky EU.  



Společné politiky 
Společné politiky 
• jsou klíčovou oblastí, 
• jsou to oblasti, ve kterých členské státy zcela 

delegovaly své pravomoci na orgány Evropské unie, 
resp. Evropských společenství (Radu, Parlament a 
Komisi).  

 

Mezi společné politiky dnes patří: 
• společná obchodní politika,  
• společná zemědělská politika,  
• společná dopravní politika,  
• a pro 12 členských zemí eurozóny i měnová politika. 



Koordinované politiky 
Oblastem, kde členské státy přenesly svou působnost na orgány 
EU/ES jen částečně, říkáme komunitární neboli koordinované 
politiky.  
 

Jejich samotná realizace tedy spočívá na členských státech, 
zatímco koordinace a harmonizace spadá do nadnárodní působnosti 
(do působnosti orgánů Evropské unie).    
  
• Jednotný vnitřní trh 
• Regionální politika 
• Ochrana spotřebitele  
• Ochrana životního prostředí  
• Energetická politika  
• Podpora výzkumu a technologického vývoje 
• Sociální politika 
• Vzdělávání atd.  



Ostatní společné aktivity 

Spolupráce v oblasti druhého a třetího 
pilíře 

• Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika (druhý pilíř).  

• Policejní a justiční spolupráce v 
trestních věcech (třetí pilíř). 


