
     
 

          

E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle

EVROPSKÁ UNIE

 



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Evropská  unie  je  ojedinělé  hospodářské  a  politické  společenství  28  evropských  zemí,  jejichž  území  tvoří

dohromady velkou část evropského kontinentu.

Základy  Evropské  unie  byly  položeny  jen  několik  let  po  doznění  druhé  světové  války.  První  krok  evropské

integrace spočíval v upevnění hospodářské spolupráce. Vycházelo se z jednoduchého předpokladu: Je méně

pravděpodobné,  že  státy,  které  spolu  obchodují  a  jsou  tak  na  sobě  ekonomicky  závislé,  vyvolají  ozbrojený

konflikt. V roce 1958 bylo založeno Evropské hospodářské společenství (EHS), které ve svých začátcích rozvíjelo

hospodářskou spolupráci šesti zemí: Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa a Nizozemska. Od té doby

došlo k vytvoření rozsáhlého jednotného trhu, který se neustále rozvíjí, aby dosáhl svého plného potenciálu.

HISTORIE EU  

1945 – 1959 Evropa v míru – počátky spolupráce

Evropská unie vznikla se záměrem ukončit časté a krvavé války mezi sousedy, jež vyvrcholily druhou světovou

válkou.  V  roce  1950  začíná  hospodářské  a  politické  sjednocování  evropských  zemí  v  rámci  Evropského

společenství  uhlí  a oceli,  jehož cílem je zajistit  trvalý  mír.  Zakládajících států je šest:  Belgie,  Francie,  Itálie,

Lucembursko,  Německo a Nizozemsko. Atmosféru 50. let určuje studená válka mezi Východem a Západem.

Maďarský protest proti komunistickému režimu umlčují v roce 1956 sovětské tanky. V následujícím roce vypouští

Sovětský svaz první umělou družici Sputnik 1, a dostává se tak do vedení ve vesmírných závodech. V tomtéž

roce 1957 je podepsána Římská smlouva,  kterou se zakládá Evropské hospodářské společenství  (EHS) čili

„společný trh“.

1960 – 1969 „Bouřlivá šedesátá léta“ – období hospodářského růstu

Šedesátá léta jsou obdobím „kultury mladých“, kdy skupiny jako Beatles přitahují obrovské davy fanoušků z řad

dospívající  mládeže,  kdekoli  se objeví.  Jsou jedním z podnětů kulturní  revoluce a prohlubování  generačních

rozdílů. Hospodářství se daří; mimo jiné díky tomu, že země EU neuplatňují ve vzájemném obchodě cla. Zavádějí

také společnou kontrolu produkce potravin, aby zajistily dostatek potravin pro všechny – a zemědělská produkce

brzy dosáhne dokonce přebytků. Květen 1968 se do historie zapíše studentskými nepokoji v Paříži a takzvaná

„generace roku 68“ dosáhne mnoha změn ve společnosti a v chování.

1970 – 1979 Společenství se rozšiřuje

K 1. lednu 1973 vstupují do Evropské unie Dánsko, Irsko a Spojené království, čímž se počet členských států

zvyšuje na devět. Krátká, leč brutální arabsko-izraelská válka z října 1973 vede v Evropě k energetické krizi a

hospodářským problémům. Svržení Salazarova režimu v Portugalsku v roce 1974 a smrt generála Franka ve

Španělsku v roce 1975 znamenají konec posledních pravicových diktatur v Evropě. V rámci regionální politiky EU

se začínají převádět značné částky na podporu vytváření pracovních míst a budování infrastruktury v chudších

oblastech. V evropských záležitostech se zvyšuje vliv Evropského parlamentu, jehož poslance mohou občané v

roce 1979 poprvé volit přímo.



1980 – 1989 Měnící se tvář Evropy – pád Berlínské zdi

Po stávkách v gdaňských loděnicích v létě roku 1980 jsou jména polského odborového svazu Solidarita a jeho

předáka Lecha Wałęsy známá po celé Evropě i světě. V roce 1981 se Řecko stává desátým členským státem a o

pět let později do EU vstupují Španělsko a Portugalsko. V roce 1986 je podepsán Jednotný evropský akt. Jedná

se o smlouvu, na níž je založen rozsáhlý šestiletý program zaměřený na řešení problémů volného obchodu mezi

státy EU a která tedy vytváří „jednotný trh“. 9. listopadu 1989 dochází k zásadnímu politickému zvratu, který

představuje pád berlínské zdi a otevření hranice mezi východním a západním Německem poprvé po 28 letech.

Brzy dojde ke znovusjednocení země.

1990 – 1999 Evropa bez hranic

Následkem pádu komunismu ve střední a východní Evropě jsou si Evropané jako sousedé blíže. V roce 1993 je

dobudován  jednotný  trh  založený  na  „čtyřech  svobodách“:  volném  pohybu  zboží,  služeb,  osob  a  peněz.

Devadesátá léta jsou též desetiletím dvou smluv, „maastrichtské“ Smlouvy o Evropské unii platné od roku 1993 a

Amsterodamské  smlouvy  platné  od roku  1999.  Občany zajímá,  jak zajistit  ochranu životního  prostředí  a jak

společně postupovat v bezpečnostních a obranných otázkách. V roce 1995 získává EU tři nové členy, Finsko,

Rakousko  a  Švédsko.  Dohody  nesoucí  jméno  malé  lucemburské  vesnice  Schengen  postupně  umožňují

cestování  přes  hranice  bez  pasových  kontrol.  Miliony  mladých  lidí  studují  s  podporou  EU  v  zahraničí.

Komunikace je jednodušší díky postupnému rozšíření mobilních telefonů a internetu.

2000 – 2009 Další rozšíření

Pro občany mnoha zemí se stává novým platidlem euro. Po útoku na budovy v New Yorku a ve Washingtonu

provedeném 11.  září  2001 unesenými  letadly  toto  datum vchází  do  dějin  jako  počátek  války  s  terorismem.

Členské země EU začínají mnohem těsněji spolupracovat v boji se zločinem. Politické rozpory mezi východem a

západem Evropy jsou s konečnou platností prohlášeny za ukončené, když se v roce 2004 připojuje k EU dokonce

10 nových zemí a v roce 2007 další dvě. V září 2008 na světové hospodářství doléhá finanční krize, která vede k

užší hospodářské spolupráci mezi zeměmi EU. Všechny země EU ratifikují Lisabonskou smlouvu, která vstupuje

v platnost dne 1. prosince 2009. Tato smlouva EU poskytuje moderní instituce a efektivnější pracovní metody.

2010 – dnes Desetiletí příležitostí a výzev

Nové desetiletí začíná těžkou hospodářskou krizí, ale také nadějí, že investice do nových zelených a klimaticky

vstřícných technologií a užší evropská spolupráce přinese trvalý růst a blahobyt.

SYMBOLY EU

Evropská vlajka není pouze symbolem Evropské unie, ale také evropské jednoty a identity v širším smyslu.

Evropská vlajka má podobu kruhu dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály  jednoty,

solidarity a souladu mezi evropskými národy. Tento kruh vyjadřuje evropskou jednotu, avšak počet hvězd v něm

nemá nic společného s počtem členských států EU.



Melodie  hymny je převzata z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena, kterou v roce 1823 složil  na slova

lyrické básně Friedricha Schillera „Óda na radost“ z roku 1785.  Hymna symbolizuje nejen Evropskou unii, ale i

Evropu v širším smyslu. Báseň „Óda na radost“  představuje Schillerovu idealistickou vizi bratrství  všech lidí,

kterou sdílel i Beethoven. V roce 1972 schválila Rada Evropy Beethovenovo téma „Ódy na radost“ jako svou

hymnu. V roce 1985 ji pak vedoucí představitelé členských států schválili jako oficiální hymnu Evropské unie.

Hymna  je  beze  slov  a  univerzálním  jazykem  hudby  vyjadřuje  evropské  ideály  svobody,  míru  a  solidarity.

Evropská hymna nenahrazuje národní hymny jednotlivých zemí EU, ale spíše oslavuje společně sdílené hodnoty.

Den Evropy  (9.  května)  oslavuje  mír  a jednotu  v Evropě.  Toto  datum je připomenutím historicky  významné

„Schumanovy deklarace“. Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman během svého projevu v roce

1950 v Paříži navrhl novou formu politické spolupráce v Evropě, která by napříště vyloučila válečný konflikt mezi

evropskými národy. 

Motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“  se začalo užívat  v roce 2000.  Vyjadřuje společné odhodlání

Evropanů,  kteří prostřednictvím EU usilují  o mír  a prosperitu  a zároveň jsou obohacováni  různými kulturami,

tradicemi a jazyky tohoto kontinentu.

Euro je  jedním z  nejhmatatelnějších  výsledků  evropské  integrace.  Tuto  společnou  měnu  využívá  18  ze  28

členských států EU a denně jí platí okolo 334 milionů lidí. Podobě eura byly věnovány roky plánování a přípravy

zaměřené na nalezení  rovnováhy mezi  estetickou působivostí,  praktickými  rozměry  a bezpečnostními  prvky,

přičemž výsledkem bylo sedm bankovek a osm mincí, které byly uvedeny do oběhu v lednu 2002. Bankovky mají

stejnou podobu ve všech zemích eurozóny. Jedna strana mincí má jednotnou podobu a druhá strana mince se

liší  podle jednotlivých zemí. Výhradní  právo povolovat  emise eurobankovek národními  centrálními bankami v

eurozóně  má  Evropská  centrální  banka  (ECB).  Odpovědnost  za  jejich  výrobu  a  uvedení  do  oběhu  sdílejí

jednotlivé národní centrální banky. Mince jsou emitovány členskými státy eurozóny v objemech, které každoročně

schvaluje ECB, přičemž jejich výroba je svěřena vnitrostátním mincovnám. 



  



  

INSTITUCE EU

Evropský parlament (Brusel)

Evropský parlament má tři hlavní úlohy:

 společně s Radou projednává a schvaluje právní předpisy EU

 vykonává dohled nad dalšími orgány EU, zejména Evropskou komisí, a kontroluje tak demokratičnost

jejich fungování

 společně s Radou projednává a přijímá rozpočet EU.

Poslanci Evropského parlamentu, kteří v EU hájí zájmy občanů, se volí v přímých volbách na funkční období pěti

let. Parlament je vedle Rady Evropské unie (dále jen „Rada“) jedním z hlavních orgánů EU, který přijímá právní

předpisy.  Počet poslanců Evropského parlamentu volených za každý stát se řídí počtem obyvatel tohoto státu.

Podle Lisabonské smlouvy je minimální počet poslanců na zemi 6 a maximální 96. Evropští poslanci nezasedají v

poslaneckých lavicích podle své státní příslušnosti, ale na základě příslušnosti k politické frakci.

Evropská rada (Brusel)

Zasedání  Evropské rady  jsou  v  podstatě  vrcholnými  schůzkami  představitelů  EU – rozhoduje  se  na  nich  o

obecných politických prioritách a důležitých iniciativách. Během roku se většinou konají čtyři zasedání, které vede

stálý předseda.  Evropská rada má dvojí úlohu. Jednak stanoví obecný politický směr a priority EU, jednak se

zabývá složitějšími nebo citlivými otázkami,  které se nedají  řešit  na úrovni  mezivládní spolupráce. I když má

Evropská rada zásadní vliv na stanovení politického programu Unie,nemá pravomoc schvalovat právní předpisy.

Rada EU (Brusel)



V Radě Evropské unie (neoficiálně se jí také říká Rada EU) se setkávají ministři členských států EU a přijímají

právní předpisy a koordinují chod jednotlivých politik. Rada EU:

schvaluje zákony EU

koordinuje hlavní směry hospodářských politik členských států EU

podepisuje dohody mezi EU a dalšími zeměmi

schvaluje roční rozpočet EU

rozvíjí zahraniční a obrannou politiku EU

koordinuje spolupráci mezi soudními orgány a policejními složkami členských států

Evropská komise (Brusel)

Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské unie. Zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Připravuje

návrhy  nových  evropských  právních  předpisů  a  má  na  starosti  provádění  politik  EU a využívání  finančních

prostředků Unie. Za politické vedení Komise odpovídá 28 komisařů – každou členskou zemi reprezentuje jeden.

Předseda  Komise  přiděluje  každému  komisaři  na  jeho  pětileté  funkční  období  určitou  oblast  politiky.  V

současnosti  Komisi  předsedá  José  Manuel  Barroso,  kterému  v  únoru  2010  začalo  druhé  funkční  období.

Předsedu  Komise  jmenuje  Evropská  rada,  která  po  dohodě  s  předsedou  také  jmenuje  jednotlivé  komisaře.

Komise zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Dohlíží na řádné provádění politik EU:

předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě

spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků

dohlíží na dodržování evropského práva (spolu s Evropským soudním dvorem)

reprezentuje  Evropskou unii  na mezinárodní  scéně (např.  při  uzavírání  dohod mezi  EU a ostatními

zeměmi)

Soudní dvůr (Luxembourg)

Soudní dvůr Evropské unie provádí výklad právních předpisů EU a zajišťuje tedy jejich jednotné uplatňování ve

všech státech EU. Rovněž řeší spory mezi vládami jednotlivých členských států EU a orgány EU. Na Soudní dvůr

se mohou obrátit i jednotlivci, podniky nebo organizace, pokud se domnívají, že některý z orgánů EU porušil

jejich práva. Soudní dvůr Evropské unie tvoří jeden soudce za každý členský stát EU.

Evropská centrální banka (Franfurkt nad Mohanem)

Spravuje  euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu  v  EU. ECB rovněž odpovídá  za utváření  a

realizaci hospodářské a měnové politiky EU. Evropská centrální banka (ECB) je jedním z orgánů Evropské unie.

Jejím hlavním účelem je: pečovat o cenovou stabilitu (tj.  udržovat inflaci na nízké úrovni), zejména v zemích,

které  používají  euro a udržovat stabilitu  finančního  systému – zajišťovat  řádný  dohled  nad finančními  trhy a

institucemi.

Evropská  centrální  banka  pracuje  s  centrálními  bankami všech  28  členských  států  EU.  Společně  tvoří  tzv.

Evropský systém centrálních bank (ESCB).



Evropský účetní dvůr (Luxembourg)

Evropský účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví EU. Jeho úkolem je zvyšovat kvalitu finančního řízení EU a

podávat  zprávy  o  nakládání  s  veřejnými  finančními  prostředky.  Byl  zřízen  v  roce  1975  a  jeho  sídlo  je  v

Lucemburku.Hlavním záměrem je, aby byly peníze daňových poplatníků v EU využívány co nejlépe. Účetní dvůr

má  proto  právo  provádět  kontrolu  („audit“)  všech  jednotlivců  nebo  organizací,  kteří  nakládají  s  peněžními

prostředky EU. Dvůr často provádí kontroly přímo na místě. O svých šetřeních vydává podrobné zprávy, které

předkládá Komisi a vládám členských států EU.

ČLENSKÉ ZEMĚ

rok vstupu do 

EU

hlavní město Rozloha (km²) počet obyvatel měna

Belgie 1952 Brusel 30 528 10,7 mil. € (od 1999)

Bulharsko 2007 Sofie 111 910 7,6 mil. lev

Česká republika 2004 Praha 78 866 10,5 Kč

Chorvatsko 2013 Záhřeb 56 594 4,4 kuna

Dánsko 1973 Kodaň 43 094 5,5 dánská koruna

Estonsko 2004 Tallin 45 000 1,3 € (od 2011)

Finsko 1995 Helsinky 338 000 5,3 € (od 1999)

Francie 1952 Paříž 550 000 64,3 € (od 1999)

Irsko 1973 Dublin 70 000 4,5 € (od 1999)

Itálie 1952 Řím 301 263 60 € (od 1999)

Kypr 2004 Nikósie 9 250 0,8 € (od 2008)

Litva 2004 Vilnius 65 000 3,3 litas

Lotyšsko 2004 Riga 65 000 2,3 € (od 2014)

Lucembursko 1952 Lucemburk 2 586 0,5 € (od 1999)

Maďarsko 2004 Budapešť 93 000 10 forint

Malta 2004 Valletta 316 0,4 € (od 2008)

Německo 1952 Berlín 356 854 82 € (od 1999)

Nizozemsko 1952 Amsterdam 41 526 16,4 € (od 1999)

Polsko 2004 Varšava 312 679 38,1 zlotý

Portugalsko 1986 Lisabon 92 072 10,6 € (od 1999)

Rakousko 1995 Vídeň 83 870 8,3 € (od 1999)

Řecko 1981 Atény 131 957 11,2 € (od 2001)

Rumunsko 2007 Bukurešť 237 500 21,5 rumunský leu

Slovensko 2004 Bratislava 48 845 5,4 € (od 2009)

Slovinsko 2004 Lublaň 20 273 2 € (od 2007)

Španělsko 1986 Madrid 504 782 45,8 € (od 1999)

Švédsko 1995 Stockholm 449 964 9,2 švédská koruna

Velká Británie 1973 Londýn 244 820 61,7 libra



KANDIDÁTSKÉ ZEMĚ

Unie se v budoucnu bude zřejmě dále rozšiřovat, protože o členství v ní projevila zájem řada zemí. Mají buď

status  kandidátské  země,  a  nebo  potenciální  kandidátské  země.  Kandidátské  země  již  započaly  proces

transpozice neboli začleňování právních předpisů EU do svých právních systémů. Potenciální kandidátské země

teprve pracují na tom, aby splnily podmínky členství v EU. 

hlavní město Rozloha (km²) počet 

obyvatel

měna

Makedonie Skopje 25 433 2,05 dinár

Černá hora Podgorica 14 026 0,6 €

Island Reykjavík 103 000 0,3 islandská koruna

Srbsko Bělehrad 77 474 7,4 srbský dinár

Turecko Ankara 780 580 71,5 turecká lira

POTENCIONÁLNÍ KANDIDÁTSKÉ ZEMĚ

hlavní město Rozloha (km²) počet 

obyvatel

měna

Albánie Tirana 28 748 3,6 lek

Bosna a Hercegovina Sarajevo 51 209 4,6 konvertibilní marka

Kosovo Pristina 10 887 1,7 €
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