
15 let je Česko v EU. Co tomu předcházelo?
Trvalo to přes osm let.
Začátkem roku 1996 po-
dala česká vláda žádost
o přistoupení země k EU,
rozhodnutí lidé museli
odsouhlasit v referendu
a dočkali jsme se v květnu
2004. Jak se rodilo členství
země v unii?

U
vědomujeme si
prospěšnost
a nezvratnost
procesu evrop-
ské integrace a

oceňujeme jej jako dílo, které
zaručilo občanům členských
států na dlouhá desetiletí
mír, politickou stabilitu, ko-

rektnost mezinárodních
vztahů, nebývalé svobody
a hospodářskou prosperitu.
Poznáte, komu patří před-

chozí citát? Možná vás pře-
kvapí, že pochází z deklarace
bývalé české vlády pod ve-
dením předsedy Václava
Klause. Právě on v lednu 1996
žádost o přistoupení země
k EU spolu smemorandem
předal 23. ledna 1996 v Římě.
O oficiálním pozvání jede-
nácti kandidátských států
(kromě České republiky také
Estonska, Kypru, Litvy, Lo-
tyšska, Malty, Maďarska,
Polska, Rumunska, Sloven-
ska a Slovinska) pak rozhodli

představitelé tehdejších
členských států EU na zase-
dání 13. prosince 1997 v Lu-
cemburku.

SLOŽITÁ JEDNÁNÍ
Následně začala složitá pří-
stupová jednání, která trvala
až do prosince 2002. Hlavní
část představoval tzv. scree-
ning, kterýměl za úkol srov-
návat legislativu kandidát-
ských zemí s evropským
právem.
Smlouva o přistoupení by-

la podepsána 16. dubna 2003
v Aténách za účasti mezitím
už prezidenta Václava Klause
a tehdejšího premiéra Vladi-

míra Špidly. Smlouva byla
dále ratifikována národními
parlamenty patnácti starých
členských zemí. V nových
členských státech kromě
Kypru byla smlouva schvá-
lena referendy: v Česku se

konalo od pátku 13. června
do soboty 14. června 2003.
Pro schválení smlouvy se
vyslovilo 77,3 procent hlasu-
jících, volební účast byla 55,2
procent.

VELKÉ ROZŠÍŘENÍ
ČR vstoupila do EU 1. května
2004 – dodnes platí, že šlo
o dosud největší rozšíření
tohoto společenství. Kromě
Česka se k EU připojilo ještě
dalších devět států. Některé
dopady pocítili lidé prakticky
ihned, jiné během následu-
jících let a na některé ještě
nedošlo vůbec.
Výraznou změnou byl 21.

prosince 2007 vstup do
Schengenského prostoru,
který odstraňuje kontroly na
hranicích s ostatními země-
mi EU a umožňuje volný po-
hyb osob.
Mnoho starých členských

zemí naopak neumožnilo
okamžitý volný vstup obča-
nů nových členských států
na svůj pracovní trh. Lidé z
ČRmohli ihned bez omezení
pracovat pouze ve Velké Bri-
tánii, Irsku a Švédsku. Česko
zatím nepřistoupilo k závaz-
ku přijmout euro, většina
obyvatel země je navíc
v současné době podle prů-
zkumů proti jejímu přijetí.

ČESKO vstoupilo do Evropské
unie 1. května 2004. Foto: Pixabay

Politici, kteří byli u vstupu do Evropské unie

VÁCLAVHAVEL
Bývalý český prezidentměl
velkou zásluhu na tom, že
země do EU zamířila. Už
předtím výrazně přispěl ke
vstupu do NATO v roce 1999.
Vstup do EU se konal po jeho
odchodu z funkce prezidenta.

VÁCLAVKLAUS
Jako premiér v roce 1996 po-
dával žádost o vstup do EU,
už ve funkci prezidenta rati-
fikoval smlouvu o přistou-
pení. Dnes patří podobně ja-
ko tehdy ke kritikůmmno-
hých aspektů unijní politiky.

VLADIMÍR ŠPIDLA
Jako premiér podepsal
smlouvu o přistoupení
v dubnu 2003. Od roku 2004
do února 2010 pak byl ev-
ropským komisařem pro za-
městnanost, sociální věci
a rovné příležitosti.

JOSEF ZIELENIEC
Jakoministr zahraničí v roce
1996 převzal dotazník Ev-
ropské komise pro zpraco-
vání posudku k žádosti. Do-
tazník byl odevzdán v pro-
sinci 1996. Byl poslancem
Evropského parlamentu.
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CO MOŽNÁ O EU NEVÍTE
Grónsko i Nobelova cena
PEvropskou unii tvoří od po-
sledního rozšíření k 1. červenci
2013 tvoří 28 evropských států
s 510,3 miliony obyvatel (údaje
z roku 2016, tehdy přibližně 7,3
procent světové populace).
Letos však z EU plánuje vy-
stoupit na základě referenda
Velká Británie.

PEU vznikla v roce 1993 na
základě Smlouvy o Evropské
unii, známější jako Maastricht-
ská smlouva a nahradila tak
dosavadní Evropské spole-
čenství. Zajímavostí je, že Bri-
tánie nebude prvním členem,
který z unie odejde: už v roce
1985 tehdejší Evropské spole-
čenství opustilo Grónsko, kte-
ré si odchod také odhlasovalo
v referendu o tři roky dříve.

PEvropská unie zasahuje na
území o rozloze 4,3 milionu ki-
lometrů čtverečních a její sou-
částí jsou i četná zámořská
území a závislá území – třeba
španělské Kanárské ostrovy,
nebo francouzská území Mar-
tinik, Guadeloupe či Saint-
Martin.

PMožná jste nevěděli, že je
Unie „držitelkou“ významného
ocenění: v roce 2012 získala za
prosazování mí-
ru, úspěšný
boj o demo-
kracii a lid-
ská práva,
za usmíření
v Evropě a
sjednocení
kontinentu No-
belovu cenu za mír.

Studujte na Ekonomické 
fakultě

Nabízíme kvalitní komplexní vzdělání v bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programech zaměřených na Ekonomiku 
a Řízení, Finance a Účetnictví, Regionální rozvoj, Ekonomickou 
informatiku, Finanční matematiku, Cestovní ruch a obchod 

a navazující studijní program v cizím jazyce Regional and European 
Project management. 

Kvalitní příprava 
pro výkon povolání 
a široké uplatnění 

na trhu práce!

www.ef.jcu.cz 

Přihlášky ke studiu přijímáme 
do 30. 4. 2019

Infolinka pro uchazeče o studium
 tel. 389 032 510

Nová děkanka Ekonomické 
fakulty Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích 
dává studenům nové impulzy!

V čele Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity stojí od 1. 3. 2019 docentka Dag-
mar Škodová Parmová, kterou loni 23. listopadu zvolil Akademický senát EF JU 
novou děkankou pro funkční období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023. Rektor Jiho-
české univerzity docent Tomáš Machula, ji do funkce jmenoval 21. února 2019. 
Docentka Škodová Parmová, působila jako proděkanka pro pedagogickou čin-
nost, proděkanka pro zahraniční a prorektorka pro zahraničí, takže prostředí EF 
JU velmi dobře zná a má bohaté manažerské zkušenosti.

Novými impulzy jsou:  

•	 Pro	nadané	studenty	stipendium	již	po	prvním	semestru
•	 Další	mimořádná	stipendia
•	 Praxe	a	exkurze	v	institucích	a	podnicích	v	ČR	i	zahraničí
•	 Přímý	kontakt	s	nejlepšími	českými	i	zahraničními	odborníky	v	oboru
•	 Možnost	podílet	se	na	řešení	domácích	a	zahraničních	projektů
•	 Bohatý	studentský	život
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