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Evropská Unie 

(EU)



Historie EU
• 50. léta – vznik 3 společenství:

• Evropské společenství uhlí a oceli

• Evropské hospodářské společenství (EHS)

• Evropské společenství pro atomovou energii 
(Euratom)

• 60. léta -> Evropská společenství (ES)

• členové:  Francie, Itálie, SRN, Belgie, 
Nizozemí, Lucembursko



Historie EU
• Rozšíření:

• 70. léta : 

• Spojené království, Dánsko, Irsko

• 80. léta:

• Řecko, Portugalsko, Španělsko

• 90. léta:

• Finsko, Rakousko, Švédsko



Historie EU
• 1993 –„Maastrichtská smlouva“ 

• -> vzniká pojem Evropská Unie

• Rozšíření 2004:

• Česká republika, Slovensko, Polsko, 
Slovinsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, 
Litva, Kypr, Malta



Historie EU

• Rozšíření 2007: 

• Rumunsko, Bulharsko

• EU má 27 členů

• Animace:

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EC-EU-
enlargement_animation.gif



Podstata EU (výhody)
• Oblast volného obchodu

• Celní unie (společný postup vůči ostatním 
zemím)

• Společný trh (volný pohyb zboží, služeb, 
kapitálu a pracovních sil)

• Hospodářská unie (společná hospodářská 
politika)

• Měnová unie (společná měnová politika a 
měna)



Euro - €

• Společná měna EU

od roku 2002

• Euro přijalo 17 zemí EU

- „eurozóna“



Orgány EU
• Zákonodárné orgány
• Evropský parlament – 754 poslanců, počet 

poslanců dle velikosti země, poslanci voleni 
v národních volbách, navrhováni politickými 
stranami (strany názorově příbuzné se v EP 
sdružují – „FRAKCE“)

• Rada Evropské unie – zasedá nepravidelně, 
účastní se jí ministři národních vlád 
členských zemí, do jejichž rezortu patří právě 
projednávaná problematika, hájí zájmy své 
země

• !!! Rada Evropské unie ≠ Evropská rada !!!



Orgány EU
• Evropská rada – nemá legislativní ani 

výkonné pravomoci, schází se 2x ročně, 
účastní se jí premiéři / prezidenti, jedná o 
dalším vývoji EU

• Výkonný orgán

• Komise EU – navrhuje zákony, uvádí je v 
platnost, kontroluje jejich dodržování

• 27 komisařů (navrhováni vládou země, 
schváleni Evropským parlamentem)


