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Přílohy 
 

Příloha č. 1: Nejrozšířenější světové jazyky  
 

Pořadí Jazyk 
Počet primárních 

mluvčích (v mil.) 

Celkový počet primárních              

i sekundárních mluvčích (v mil.) 

1 mandarinština 874 1 213 

2 španělština 329 – 358 417 – 500 

3 angličtina 328 – 341 500 – 1000 

4 hindština 240 490 

5 arabština 232 280 

6 bengálština 181 250 

7 portugalština 178 200 – 240 

8 ruština 144 250 

9 japonština 122 123 

10 němčina 90 118 

16 francouzština 68 220 – 250 

 
(Zdroj: LEWIS, M.P. Ethnologue: Languages of the World [online]. 16th edition, Dallas, Tex: SIL 

International, 2009. [cit. 2010-12-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.ethnologue.org/ethno_docs/distribution.asp?by=size>) 
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Příloha č. 2: Frankofonie ve světě 
 

 

(Zdroj: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative – 2011. [cit. 2010-12-05]. 
Dostupné na WWW : <http://www.education.gouv.fr/cid21186/le-ministere-et-la-francophonie.html>) 
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Příloha č. 3: Nařízení č. 1 o užívání jazyků v EHS z roku 1958, novelizace 
z 01. 01. 2007 
 

NAŘÍZENÍ č. 1 
o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství 

(Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385) 
RADA EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, 

s ohledem na článek 217 Smlouvy, podle nějž pravidla pro používání 
úředních jazyků v orgánech Společenství stanoví Rada jednomyslně, 

aniž jsou tím dotčena pravidla obsažená v jednacím řádu Soudního dvora; 
vzhledem k tomu, že každý ze čtyř jazyků, v nichž je sepsána Smlouva, 

je uznáván za úřední jazyk v jednom nebo více členských státech Společenství 
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 

 
Článek 1 

Úředními a pracovními jazyky orgánů Unie jsou angličtina, bulharština, 
čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, 
litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, 
polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, 

španělština a švédština. 
 

Článek 2 
Texty zasílané orgánům členským státem nebo osobou podléhající jurisdikci 

členského státu se sepisují v jednom z úředních jazyků dle volby 
odesílatele. Odpověď se podává v témže jazyce. 

 
Článek 3 

Texty zasílané orgánem členskému státu nebo osobě podléhající jurisdikci 
členského státu se sepisují v jazyce tohoto členského státu. 

 
Článek 4 

Nařízení a jiné texty obecného dosahu se sepisují v úředních jazycích. 
 

Článek 5 
Úřední věstník Evropské unie vychází v úředních jazycích. 

 
Článek 6 

Orgány mohou stanovit podrobnosti o užívání jazyků svými vnitřními 
předpisy. 

 
Článek 7 

Užívání jazyků v řízení před Soudním dvorem stanoví jeho jednací řád. 
 

Článek 8 
V případě členských států, které mají více úředních jazyků, se používání 

jazyků stanoví na žádost dotyčného státu podle obecných pravidel 
vyplývajících z právních předpisů tohoto státu. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

 
(Zdroj: NAŘÍZENÍ č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství. [cit. 2010-10-05]. 
Dostupné na WWW:< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/consleg/1958/R/01958R0001-20070101-
cs.pdf>) 
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Příloha č. 4: Le français dans les institutions européennes 
 

Préface 
La construction européenne s’est faite dans le respect de ladiversité des États qui la composent. Ce principe 
s’applique également à la diversité culturelle et linguistique de notre continent, à laquelle la France attache 
une importance touteparticulière.En effet, depuis l’élargissement à 10 nouveaux États membres, la promotion 
de notre langue constitue un enjeu renouvelépour la préservation de l’identité et des intérêts de la France, 
condition essentielle pour que les citoyens continuent de se reconnaître dans le projet européen et d’y 
adhérer.C’est pourquoi la France et ses partenaires des pays ayant le français en partage, très attachés au 
respect du statut de la langue française dans les organisations internationales, ont engagé un effort de 
promotion de l’usage de notre langue et s’emploient à répondre aux demandes de formation exprimées 
par nos partenaires. Les Français ayant des relations avec les institutions de l’Union européenne trouveront 
dans ce guide des informations juridiques et pratiques sur leur langue, dont ils doivent systématiquement 
privilégier l’usage. Cet attachement concret à la langue française, qui n’est pas exclusif de l’emploi des 
différentes langues de l’Union, contribuera à faire vivre la diversité culturelle et linguistique de l’Europe. 
 

Vade-mecum en 10 points 
Usage du français dans les institutions de l’Union européenne 

 
1. Le français est langue officielle et langue de travail des institutions de l’Union européenne, 
conformément au règlement CE n° 1/1958 du 6 octobre 1958. 
 
2. Dans les réunions, les représentants de la France s’expriment en français, qu’il y ait ou non 
interprétation. 
 
3. Toute circonstance rendant impossible l’emploi du français doit faire l’objet, à tout le moins, 
d’une observation au procès-verbal et d’un compte rendu aux autorités françaises. 
 
4. Si nécessaire, le report de la réunion peut être demandé. 
 
5. Aux étapes importantes de l’examen d’un texte sa version française doit être disponible 
 
6. Il convient, en tout état de cause, de refuser qu’une décision juridique soit prise sur un texte dont 
la version définitive en français ne serait pas disponible. 
 
7. Le Conseil des ministres de l’Union européenne ne délibère et ne décide que sur la base de 
documents et de projets établis dans les langues officielles et donc en français. 
 
8. Lors des réunions informelles, les représentants français s’expriment exclusivement dans leur 
langue. 
 
9. Ils s’assurent qu’il n’y a pas d’abus de réunions informelles sans interprétation. 
 
10. Dans les relations bilatérales informelles, il convient d’utiliser le français ou, à défaut,  la 
langue maternelle de l’interlocuteur chase fois que la diversité linguistique peut être 
encouragée. 
 
(Zdroj: Le français dans les institutions européennes [online]. [cit. 2010-12-27]. Dostupné na WWW: 
<http://www.dglflf.culture.gouv.fr/publications/francais_europe.pdf>) 
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Příloha č. 5: Dotazník 
 
1)      Který jazyk/které jazyky používáte v rámci Vaší práce v písemné komunikaci 
nejčastěji?  V případě více jazyků, prosím o udání pořadí dle důležitosti.  

Český poslanec v EP: český a anglický 

Česká poslankyně v EP: angličtina a čeština 

Francouzský poslanec v EP: angličtina – francouzština – španělština 

Česká překladatelka při EU: Hlavě angličtinu a pak francouzštinu a samozřejmě češtinu, do níž překládám. 

2)      Který jazyk/které jazyky používáte v rámci Vaší práce v ústní komunikaci nejčastěji? 
V případě více jazyků, prosím o udání pořadí dle důležitosti.  

Český poslanec v EP: anglický a český 

Česká poslankyně v EP: angličtina a čeština 

Francouzský poslanec v EP : francouzština – angličtina – španělština 

Česká překladatelka při EU: Angličtinu, francouzštinu a češtinu 

  3)      Který jazyk/které jazyky používáte při neformálních komunikačních situacích 
(přestávky, atd.)? V případě více jazyků, prosím o udání pořadí dle důležitosti.  

Český poslanec v EP: anglický  

Česká poslankyně v EP: angličtina a čeština 

Francouzský poslanec v EP : francouzština – španělština - angličtina  

Česká překladatelka při EU: Angličtinu, francouzštinu a češtinu 

4)      V kterém jazyce jsou Vám nejčastěji  podstupovány pracovní dokumenty?  

Český poslanec v EP: v českém  

Česká poslankyně v EP: angličtina, francouzština, němčina, případně čeština 

Francouzský poslanec v EP : francouzština – španělština - angličtina 

  Česká překladatelka při EU: Většina je v angličtině, zbytek ve francouzštině 

5)      V jakých situacích je Vám k dispozici tlumočník?   

Český poslanec v EP: Konference výborů, pléna 



6 
 

Česká poslankyně v EP: Tlumočník je k dispozici na jednání pléna, na hlavních výborech, kde je poslanec 
řádným členem a v situacích, kdy je o něj požádáno -  v mém případě na jednáních delegace EU-Izrael, jejíž 
jsem 2. místopředsedkyní 

Francouzský poslanec v EP:  Schůzky politických skupin – parlamentní komise, plenární zasedání 

Česká překladatelka při EU: Tlumočení do tří pracovních jazyků se zajišťuje při všech oficiálních jednáních. 
Neoficiální schůzky probíhají nejčastěji v angličtině 

6)      Které jazyky jsou při práci v EU  bezpodmínečně nutné nebo žádoucí?  

Český poslanec v EP : V EP není bezpodmínečně nutný žádný cizí, je možné vystačit si s domácím. V EP je 
žádoucí anglicky a francouzsky jazyk  

Česká poslankyně v EP: Angličtina a jako druhý jazyk francouzština 

Francouzský poslanec v EP : Angličtina 

Česká překladatelka při EU: Angličtina a francouzština, popř. němčina 

7)      Jakou roli aktuálně připisujete francouzskému jazyku jako pracovnímu jazyku 
institucích EU?  

Český poslanec v EP : Liší se instituce od instituce, v EP nižší než anglickému.   

 Česká poslankyně v EP: Francouzština je podle mého názoru druhým nejdůležitějším jazykem, používaná 
podle mé zkušenosti jako   jazyk neformální komunikace na "pokročilejší" úrovni, pokud bych angličtinu 
vzala jako samozřejmý základ. 

Francouzský poslanec v EP : Bohužel druhořadou roli (méně významnou než má angličtina) 

Česká překladatelka při EU: Když mělo Evropské společenství pouze 6 členů, francouzština byla 
nejužívanějším jazykem. S dalším rozšiřováním se těžiště posunulo na stranu angličtiny.  

8)      Domníváte se, že anglický jazyk vytlačuje francouzštinu? Prosím, odůvodněte krátce 
svoji odpověď.  

Český poslanec v EP: V EP určitě. Na úrovni EU je stav daný i nízkou znalostí francouzštiny v nových 
členských státech  

Česká poslankyně v EP: Nemyslím si, že angličtina vytlačuje francouzštinu, spíše bych je brala v rámci 
institucí EU jako rovnocenné jazyky.  Nařízení k jazykovému uspořádání chrání statut francouzského jazyka 

  Francouzský poslanec v EP : Angličtina je již vedoucím pracovním jazykem a přístup východních zemí tuto 
převahu posílil. 

Česká překladatelka při EU: Nemyslím si, že angličtina vytlačuje francouzštinu. Jsou data, která existují 
pouze ve francouzštině. Navíc velká část komisařů a úředníků jsou rodilí Francouzi. 
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9)      Ztěžuje současných 23 úředních jazyků dle Vašeho názoru práci EU? Pokud ano, 
jmenujte, prosím, hlavní problém(y).  

       Český poslanec v EP: Částečně ano, výborná znalost jednoho společného jazyka všemi by usnadnila 
komunikaci  

Česká poslankyně v EP: Nemyslím, že by mnohojazyčnost práci nějak zásadně ztěžovala, samozřejmě 
nehovořím o finančních nákladech na její zajištění. Problém vidím spíše naopak v komunikaci navenek - 
například u veřejných konzultací EK, které bývají vesměs pouze v angličtině a myslím, že zrovna v tomto 
případě by bylo vhodné překlady zajistit 

Francouzský poslanec v EP : Ne, pokud jsou všechny dokumenty a zprávy překládány. 

Česká překladatelka při EU: Evropské instituce zaujaly pragmatický přístup tím, že používají tři pracovní 
jazyky v interní komunikaci. Navíc většina úředníků hovoří alespoň dvěma jazyky, z nichž jeden je pracovní. 

  10) Domníváte se, že současné opatření ohledně úředních jazyků by mělo být zachováno 
při budoucím rozšiřování EU? Pokud ne, jaké řešení navrhujete?  

 
Český poslanec v EP: Buď se vydáme cestou jednoho společného jazyka, nebo zachováme stávající stav, obě 
varianty mají své pro i proti 
  
Česká poslankyně v EP:  Myslím, že by mělo být zachováno, spíše možná lépe vymezit situace, kdy nebude 
uplatněno. Problémem může být spíše ohromné množství nelegislativních zpráv, jejichž smysluplná redukce 
by podle mého názoru byla vhodná 

Francouzský poslanec v EP : Ano, reprezentuje kulturní rozmanitost. 
 
Česká překladatelka při EU: V každém případě by měla být opatření zachována. Opačný stav by byl 
v rozporu s Ústavou. 
 
 


