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Evropská integrace 

• 1.pol. 20.stol. 

• vliv válek - oslabení ve světě 

• politické a ekonomické změny 

• po 2.světové válce obnova podle 

Marshallova plánu - finanční pomoc 

• 1949 - vznik NATO 



2.pol. 20. stol. 

• snaha o vytvoření spojenectví mezi 

jednotlivými státy - budoucí EU 

• 1952 - Evropské společenství uhlí a 

oceli (ESUO) 

• 1958 - Evropské hospodářské 

společenství (EHS) a Evropské 

společenství pro atomovou energii 

(EURATOM) - společný trh 

• společný název Evropské společenství 

(ES) - až do roku 1993 
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1973 – první rozšíření 
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1981 – druhé „jižní“ rozšíření 
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1986 – třetí „jižní“ rozšíření 
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1995 – čtvrté „severní“ rozšíření 
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2004 – páté „východní“ rozšíření 
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2007 – šesté „druhé východní“ rozšíření 
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Evropská unie 

• 1.11.1993 - Maastrichtská smlouva 

• podepsáno 12 členy Evropského 

společenství 

• 1.5.2004 se připojila ČR 

• dnes 27 členů 

• sídlo: Brusel 
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Nejvýznamnější orgány EU 

• Evropský parlament 

• Evropská rada 

• Rada Evropské unie 

• Evropská komise 

• Soudní dvůr Evropské unie 

• Evropská centrální banka 



Evropský parlament 

• legislativní a kontrolní orgán 

• schvaluje složení Evropské komise 

• 736 poslanců 

• sídlo: Štrasburk 

• za ČR 22 poslanců 



Evropská rada 

• složena z hlav států a předsedů vlád 

členských zemí 

• rozhoduje o nejzávažnějších otázkách 

• předseda Herman Van Rompuy 
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Rada EU 

• rozhodující instituce 

• zastupuje zájmy členských států 

• přijímá legislativu 

• každý půlrok předsedá jiná země 



Evropská komise 

• sleduje zájmy EU jako celku 

• každá země zastoupena komisařem 

• sídlo: Brusel 

• předseda: José Manuel Barroso 
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Soudní dvůr EU 

• nejvyšším soudem EU 

• za každý stát 1 soudce 

• zřízen v roce 1952 

• sídlo: Lucemburk 



Evropská centrální banka 

• centrální banka zemí eurozóny 

• provádí měnovou politiku 

• hlavním cílem je cenová stabilita 

• sídlo: Frankfurt nad Mohanem 



Euro 

• jednotná měna v 17 zemích tzv. 

eurozóny 

• platnost od roku 1999 

• Monako, San Marino, Andorra a 

Vatikán platí eurem, ale nejsou členy 

EU 



Eurozóna 

Glentamara, licence Public Domain, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eurozone.svg, licence PD, (cit. 19-03-2013) 
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Svoboda pohybu 

• v rámci Schengenského prostoru 

odstraněny hraniční kontroly 

• Schengenskou smlouvu o rušení 

kontrol na hranicích uzavřely v roce 

1985 Francie, Německo, Belgie, 

Nizozemsko a Lucembursko 
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a  

školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. 
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