
SPV jaro VII 

Kontakt: zportych@zahradnickaskola.cz 

Plán individuálního studia, pokyny k samostudiu a úkoly během výuky                

od 5. 5. do 13. 5. 2021. 

 

3. A  

Vzhledem k tomu, že jsem dostal pouze jednu odpověd na uložené 

úkoly, upozorňuji všechny nepracující, že budou mít v Bakaláři za 

tuto práci zapsánu známku 5, kterou si mohou opravit. 

Text zadání ponechávám i v této části (č. VII) na konci lekce. 

 

Dalším tématem je EU a světové organizace a podíl ČR v nich. 

Přečtěte si pozorně následující úvodní informace o EU a pokuste si 

zapamatovat základní fakta. 

EVROPSKÁ UNIE 

 

EU dnes sdružuje 27 zemí Evropy – Belgii, Dánsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, 

Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, 

Španělsko, Švédsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, 

Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, 

Chorvatsko. Vystoupila Velká Británie. Používá se zkratka EU. 

EU má svoje symboly, které plní podobnou funkci jako státní symboly: 

• Evropská vlajka – 12 zlatých hvězd uspořádaných do kruhu na modrém 

pozadí, počet hvězd představuje dokonalost, a proto nesouvisí s počtem 

členských států 

• Evropská hymna Óda na radost z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena 

s textem F. Schillera, která se používá od r. 1986 

• Evropský pas – jednotný pas pro občany všech států EU 

• Den Evropy – slaví se 9. května na počest Schumanovy deklarace z roku 1950, 

kdy začalo sjednocování Evropy 

 

Evropská unie má vlastní zákonodárství, sestavuje svůj rozpočet a spolupracuje 

s vládami všech členských zemí ; unii řídí centrální instituce EU, ke kterým patří: 



EVROPSKÁ KOMISE 

o Má 27 komisařů, kteří se starají o obory jako naše ministerstva. Jenom 

komise může podávat zákonodárné návrhy, které pak schvaluje Evropský 

parlament. 

EVROPSKÁ RADA 

o Je vlastně zasedání hlav států a členských zemí, které se koná na závěr 

půlročního předsednictví EU. Stojí nad komisí i parlamentem a zabývá se jen 

zásadními politickými úkoly, které významně ovlivní další vývoj EU. 

EVROPSKÝ PARLAMENT 

o Schvaluje zákonodárné návrhy a rozpočet EU, schvaluje také předsedu EK a 

celou komisi. Každá členská země má stanovený počet míst v Evropském 

parlamentu, která pak obsadí poslanci zvoleni v této zemi. Celkově má Evropský 

parlament 705 poslanců. 

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR 

o Dohlíží nad dodržováním práva EU a řeší spory, které mohou vzniknout mezi 

státy, organizacemi i jednotlivci. Evropský soudní dvůr má tolik soudců, kolik je 

členských států. 

o EU nemá zatím prezidenta, jeho funkci nahrazuje kolující předsednictví EU, ve 

kterém se každých 6 měsíců střídají členské země podle anglické abecedy a 

hlavním představitelem celého společenství se stává předseda vlády 

předsedající země. 

Základní data o EU 

 

 

Robert Schuman při podpisu Evropské úmluvy o lidských právech. Jako francouzský ministr zahraničí 

představil 9. května 1950 deklaraci, která stála u počátků evropské integrace (foto: Audiovisual 

Service EU) 



Základní data k evropské integraci 

1950 zveřejněna Schumanova deklarace 

1951 

podepsána Pařížská smlouva o založení Evropského sdružení uhlí a oceli, signatáři byli 

Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo; smlouva 

začala platit od 27. července 1952 

1957 
podpisem Římských smluv vyniklo Evropské hospodářské společenství (EHS)  

a Evropské společenství atomové energie (EURATOM) 

1965 
dohoda o sloučení institucí všech tří existujících společenství (začala platit 1. července 

1967) 

1968 dokončení vzniku celní unie 

1973 ES se poprvé rozšířila o nové členy (Velká Británie, Dánsko a Irsko) 

1979 první přímé volby do Evropského parlamentu 

1981 rozšíření ES o Řecko 

1985 podpis Schengenské dohody 

1986 rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko 

1986 Jednotný evropský akt 

1992 podpis Maastrichtské smlouvy (začala platit od 1.11. 1993) 

1993 vzniká Jednotný vnitřní trh 

1993 definování Kodaňských kritérií 

1995 rozšíření EU o Rakousko, Švédsko a Finsko 

1997 podepsána Amsterodamská smlouva (začala platit 1. května 1999) 

2001 podepsána Nicejská smlouva (začala platit 1. února 2003) 

2002 
zavedení eura ve 12 členských státech; počet zemí, ve kterých se platí eurem, se od té 

doby zvýšil na devatenáct (+ 6 zemí mimo EU) 

2004 

rozšíření Evropské unie o 10 nových členských států, včetně České republiky; kromě 

Malty a Kypru šlo o postkomunistické země; faktické ukončení rozdělení Evropy na 

východní a západní. 

2007 rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko 



 

Autor: Euroskop 

 

 

 

 

Člověk a demokracie 

1) Které základní funkce státu jsou pro vás jako občana nejdůležitější? Proč? 

2) Která lidská práva z Listiny základních lidských práv a svobod jsou pro vás 

nejdůležitějších? 

3) Co rozumíte pod pojmem nezrušitelnost lidských práv? 

4) V čem je podstata tzv. prezidentské demokracie?  

5) Jak se může člověk stát občanem ČR? 

6) Vyjmenujte státní symboly ČR a uveďte jména autorů hudebního symbolu. 

7) Kdo má v ČR výkonnou moc? 

8) Co je podstatou ideologie liberalismu? 

9 Jaké jsou výhody a nevýhody většinového volebního systému? 

10) Jak se nazývá útvar, do kterého volí občané v místních(obecních) volbách 

své zástupce, jak se oficiálně nazývá člověk zvolený do širšího vedení obce 

(města)?  

 

 

2009 začala platit Lisabonská smlouva (podepsaná 13. prosince 2007) 

2013 rozšíření EU o Chorvatsko 

2016 referendum ve Velké Británii, v kterém občané rozhodli o vystoupení z EU  


