
Publikace ředitelství pro komunikaci Evropského výboru regionů
srpen 2021
Rue Belliard/Belliardstraat 101  |  1040 Bruxelles/Brussel  |  BELGIQUE/BELGIË  |  Tel. +32 22822211

CS

www.cor.europa.eu   |            @EU_CoR   |            /european.committee.of.the.regions   |            /european-committee-of-the-regions   |            @EU_regions_cities

LucemburskoNizozemsko ŠvédskoNěmecko  FinskoDánsko

Belgie

3 regiony 
3 společenství 

10 provincií
581 obcí

Irsko

Francie

Portugalsko

Španělsko

Chorvatsko ŘeckoSlovinsko Malta

Itálie

Rakousko

3 oblasti
12 kantonů

102 obcí

Lotyšsko

9 měst
110 obcí

12 provincií
355 obcí

21 krajů
290 obcí

16 spolkových zemí
401 okresů (294 zemských, 

107 městských)
11 054 obcí

19 provincií včetně autonomní 
provincie Alandy

310 obcí

5 regionů
2 regiony se zvláštním statusem: 

Faerské ostrovy a Grónsko
98 obcí

Litva
60 obcí

26 rad hrabství, z toho tři v Dublinu 
(Fingal, Dún Laoghaire-Rathdown a 

South Dublin)
3 rady velkoměsta

2 rady velkoměsta a hrabství

Česká republika

14 krajů
6 258 obcí

18 regionů (13 metropolitních a 
5 zámořských regionů)

101 departementů
35 358 obcí Slovensko

8 samosprávných krajů 
79 okresů
2 926 obcí

2 autonomní oblasti (Azory a Madeira)
308 obcí

3 091 obvodů
Rumunsko

42 žup včetně hlavního města 
Bukurešti

103 velkoměst
217 měst
2 861 obcí

17 autonomních oblastí
2 autonomní města (Ceuta a Melilla)

50 provincií
8 131 obcí

Bulharsko

6 plánovacích regionů
28 oblastí
265 obcí

Maďarsko

19 žup
3 175 obcí 

Kypr

6 okresů
39 měst
478 obcí

21 žup (včetně hlavního města 
Záhřebu)
128 měst
428 obcí

13 regionů
7 decentralizovaných administrativních 

celků
325 obcí

12 regionů
212 obcí

6 regionů
68 lokalit

20 regionů (15 regionů s normálním 
statusem a 5 regionů se zvláštním 

statusem)
2 autonomní provincie (Bolzano a 

Trento)
110 provincií

15 metropolitních měst
7 960 obcí

9 spolkových zemí
95 okresů (z toho 15 měst)

2 098 obcí

Polsko

16 vojvodství
314 okresů
2 478 obcí

Estonsko

79 obcí (64 venkovských a 
15 městských)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte
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Členové VR se před plenárními zasedáními a schůzemi 
politických skupin scházejí ve svých národních delegacích, aby 

diskutovali o společném postoji.

umožňujících regionům a městům 
přispívat do diskuse v EU a vyměňovat 

si zkušenosti a osvědčené postupy 
v konkrétních oblastech politiky EU.

Tyto sítě se zabývají záležitostmi, 
jež jsou pro regiony a města 

mimořádně důležité.
VR je rovněž členem Paktu 

starostů a primátorů.

Členové VR se scházejí na plenárních 
zasedáních v Bruselu, na nichž 
projednávají a přijímají stanoviska, 
zprávy a usnesení. Na tato plenární 
zasedání jsou zváni poslanci 
Evropského parlamentu, evropští 
komisaři, členové Rady i zástupci 
předsednictví EU, aby 
diskutovali o otázkách, 
na kterých mají 
regiony a města 
zvláštní zájem.

Zajišťuje hladký průběh plenárních zasedání, schůzí komisí a dalších politických 
činností členů VR. Dále odpovídá za propagaci Evropského výboru regionů a 

podporu komunikačních aktivit jeho členů. 
Dělí se na sedm ředitelství: 

ředitelství pro členy, plenární zasedání a strategii – 
ředitelství pro legislativní práce 1 – ředitelství pro 

legislativní práce 2 – ředitelství pro komunikaci – 
ředitelství pro lidské zdroje a �nance – ředitelství 

pro logistiku* – ředitelství pro překlady*

* (Dvě posledně jmenovaná ředitelství pracují 
pro VR i pro Evropský hospodářský a 

sociální výbor.) 
Generální sekretariát také zahrnuje 

sekretariáty politických skupin a 
oddělení pro vnitřní audit.

Je jmenován předsednictvem na dobu pěti let. Řídí administrativu VR a 
odpovídá za provádění rozhodnutí předsednictva a řádný chod administrativy.

7. října 2019 byl generálním tajemníkem Evropského výboru regionů jmenován 
Petr Blížkovský.

Předsednictvo

Plenární
shromáždění

Generální tajemník

Generální sekretariát

329
se schází 

5-6krát
ročně

členů

Členové národních delegací

Francie, Německo
a Itálie Polsko a Španělsko

Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Maďarsko,

Nizozemsko, Portugalsko,
Rakousko, Řecko a Švédsko

Dánsko, Finsko,
Chorvatsko, Irsko,
Litva a Slovensko

Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko

Rumunsko

MaltaKypr a Lucembursko

Sedmá komise (Komise pro �nanční a administrativní záležitosti
– CAFA) radí předsednictvu v administrativních

a �nančních otázkách

100

6
komisí

členů
Každá z nich má 

specializovaných 

100

6
komisí

členů
Každá z nich má 

specializovaných 

VR se může vyjadřovat ke všem klíčovým otázkám místního a regionálního zájmu, které s ním 
musí konzultovat Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise. Tyto otázky představují dvě 
třetiny právních předpisů Evropské unie.

Další informace naleznete zde:

Činnost Evropského výboru regionů

Stanoviska
Orgány EU s VR pravidelně konzultují připravované právní předpisy (směrnice, nařízení atd.), které se 
týkají oblastí, jež mají dopad na místní a regionální orgány. VR může rovněž vypracovávat stanoviska 
z vlastní iniciativy. Návrhy stanovisek se nejprve přijímají na schůzi příslušné komise VR a následně se 
projednávají na plenárním zasedání. Po přijetí je stanovisko zasláno všem evropským orgánům a 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
————————————————————————————————

Usnesení
Prostřednictvím usnesení se Výbor může vyjádřit k důležitým a aktuálním otázkám. Mohou je předkládat 
rovněž politické skupiny Výboru.
————————————————————————————————

Předběžná stanoviska a zprávy o dopadu
Činnost VR nespočívá pouze v tom, že reaguje na legislativní návrhy. Přispívá také k dalšímu rozvoji politik Evropské 
unie, přičemž využívá zkušeností svých členů. Evropská komise může VR rovněž požádat, aby vypracoval zprávu o 
dopadu. Jak již název napovídá, tyto zprávy slouží ke zhodnocení dopadu politiky na místní či regionální úrovni.
————————————————————————————————

Prosazování zásady subsidiarity
Lisabonská smlouva uznala právo VR podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie za účelem ochrany 
dodržování zásady subsidiarity a jeho výsadních práv.
————————————————————————————————

Akce
VR coby místo setkávání regionů a měst pořádá ve spolupráci s místními a regionálními partnery a dalšími orgány 
a institucemi EU konference, semináře a výstavy. 
• Během Evropského týdne regionů a měst přivítá VR v Bruselu tisíce návštěvníků, kteří se účastní živých 

diskusí nebo hledají partnery pro spolupráci na společných projektech.
• EuroPCom, evropská konference o komunikaci s veřejností, je každoročním setkáním odborníků na 

komunikaci z místních, regionálních, celostátních a evropských orgánů, jakož i soukromých komunikač-
ních agentur, nevládních organizací a akademické obce.

• VR pořádá každé dva roky Evropský summit regionů a měst, na němž se diskutuje o hlavních výzvách, 
jimž čelí Evropská unie.

————————————————————————————————

Studie a další publikace
VR vydává studie k různým aspektům regionálního a místního rozměru Evropské unie vypracované za 
pomoci externích odborníků. VR rovněž vydává publikace pro regionální a místní činitele s rozhodovací 
pravomocí a pro širokou veřejnost.

Působnost Evropského výboru regionů

PředsedaPředseda
Apostolos Tzitzikostas 
(guvernér regionu Střední 
Makedonie)

Funkční období: 2,5 roku
• řídí činnost VR
• předsedá plenárním zasedáním
• vystupuje jako o�ciální 
 zástupce VR.

Konference předsedůKonference předsedů
Konferenci předsedů tvoří 

předseda, první místopředse-
da a předsedové všech 

politických skupin. 
Konference předsedů 

připravuje činnost a 
usnadňuje hledání 

politického konsensu 
ve věci rozhodnutí, 

která mají přijmout 
ostatní orgány VR 

(plenární 
shromáždění, 

předsednictvo a 
komise).

Zvolen 
předsedou
únor 2020

Zvolen 
předsedou
únor 2020

Vasco Alves Cordeiro
(člen vlády autonomní 
oblasti Azory)

Funkční období: 2,5 roku
• ve spolupráci s předsedou 
 řídí činnost VR.

První 
místopředseda
První 
místopředseda

Zvolen
prvním

místopředsedou
únor 2020

Zvolen
prvním

místopředsedou
únor 2020

Síť pro
monitorování

subsidiarity

ESÚS
Evropské

seskupení
pro územní
spolupráci

REGHUB
Síť regionálních

center pro přezkum 
provádění politiky EU 

(RegHub)
CORLEAP

Konference
regionálních a místních

orgánů zemí Východního
partnerství

ARLEM
Evropsko-

středomořské
shromáždění zástupců

regionů a měst

Program 
pro mladé

zvolené politiky
(YEP)

Města
a regiony

za integraci

Platforma
pro monitorování

strategie
Evropa 2020

Portál 
decentralizované

spolupráce

Komise pro politiku územní
soudržnosti a rozpočet EU

COTER

Komise pro občanství, správu, 
institucionální a vnější věci

CIVEX

Komise pro životní prostředí, 
změnu klimatu a energetiku

ENVE

Komise pro
přírodní zdroje

NAT

Komise pro sociální politiku, vzdělávání,
zaměstnanost, výzkum a kulturu

SEDEC
Komise pro

hospodářskou
politiku

ECON

členů pro vyvážené zastoupení 
jednotlivých členských států a 
politických skupin

26

místopředsedů (jeden
za každý členský stát)

27

předsedů politických skupin6*

předseda
1první místopředseda

1

Evropský výbor regionů 
je shromážděním EU 

regionálních a místních zástupců.

Funguje od roku 1994 a jeho posláním je 
zastupovat místní a regionální orgány a 

prosazovat jejich zájmy v evropském 
rozhodovacím procesu.

Evropský výbor regionů tak ze svého sídla 
v Bruselu přispívá k vytváření stále užšího svazku 

mezi národy a územími Evropy, v němž jsou 
rozhodnutí v souladu se zásadou 
subsidiarity přijímána co nejblíže 

občanům.

členů
61

* Zelení mají dva spolupředsedy


