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EVROPSKÁ UNIE – DĚJINY A 

ROZŠIŘOVÁNÍ 

•  



Dějiny evropské integrace 
• Počátky evropské integrace můžeme sledovat ve středověké ideji Svaté 

říše římské. 

• Integrační svahy Jiřího z Poděbrad jsou vedeny o omezení válečných 

konfliktů. 

• V roce 1952 zakládá šest evropských států Smlouvu o Evropském 

společenství uhlí a oceli  - Západní Německo, Francie, Itálie a Benelux 

• 1957 Římské smlouvy , jimiž se zřizuje Evropské hospodářské 

společenství a Evropské společenství pro atomovou energii.  

• 1. července 1967 vzniká Evropské společenství (Evropská unie). 

 

• Podobným hospodářským společenstvím socialistických států byla 

Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), od roku 1949. 



Zakládající státy EU – Německo, Francie, Itálie a státy Beneluxu 



1973 – první rozšíření – Dánsko, Irsko a Spojené království 



1981 -  druhé rozšíření - Řecko 



1986 – třetí rozšíření – Portugalsko a Španělsko 



1995 – čtvrté rozšíření – Finsko, Švédsko, Rakousko 



2004 – páté rozšíření – Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko 



2004 – páté rozšíření – Bulharsko a Rumunsko 



Kandidátské země a země usilující o členství 



Podmínky pro vstup do EU 
 

Podmínky pro vstup do EU jsou obsaženy v tzv. Kodaňských kriteriích: 

 

1. Kritéria politická - existence stabilních institucí zaručujících 

demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu 

menšin. 

2. Kritéria ekonomická - země musí mít fungující tržní hospodářství 

schopné odolat konkurenci a tržním silám v EU. 

3. Kriterium acquis communautaire - dodržování cílů politické, 

hospodářské a měnové unie, tzn. zejména harmonizace domácího 

práva s právem evropským. 

4. Dostatečné administrativní a soudní struktury pro provádění všech 

závazků vyplývajících z členství.  



Prosinec 1989 – český a rakouský ministři zahraničí prostříhávají 

železnou oponu.  



Vstup České republiky do EU 
 

•Česká republika začala usilovat o vstup do EU bezprostředně po konci 

komunistického režimu.  

• V roce 1991 je rozpuštěna RVHP, členství v níž nebylo pro Československo 

přínosem. 

• Žádost o vstup do Evropské unie podala vláda České republiky 17. ledna 

1996. 

• Roku 1998 začalo oficiální vyjednávání o vstupu do EU. 

• Smlouva o přistoupení byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách. 

• V červnu 2003  proběhlo referendum o vstupu do EU, pro vstup se 

vyjádřilo 77,33 procenta občanů. 

• 1. května 2004 se ČR stala právoplatným  členem EU. 

• 2007 vstoupila ČR do Schengenského prostoru – prostor s volným 

pohybem osob bez hraničních kontrol. 



Podpis smlouvy o vstupu ČR do Evropské unie 



ZDROJE: 

Společenské vědy pro střední školy, 4.díl. Brno 2011 

http://tema.novinky.cz/evropska-unie 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EC06-1957-58_European_Community_map.svg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU27-further_enlargement_map.svg 

http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=6&tema=45 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_vz%C3%A1jemn%C3%A9_hospod%C3%A1%C5%99

sk%C3%A9_pomoci 

http://www.zlate-mince.cz/CRM_Schengen_1_4_Oz.htm?gclid=CLTYqLW-

4bUCFUG9zAodNm8AWQ 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/129341-cesi-oslavili-vstup-do-evropy-bez-

hranic.html 

 

 


