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Historie evropské integrace

• 1951 podepsána Smlouva o založení
Evropského společenství uhlí a oceli
(ESUO), vstupuje v platnost 27. 7. 1952

• 1957 podepsána Smlouva o založení
Evropského hospodářského
společenství (EHS) a Smlouva o založení
Evropského společenství pro atomovou
energii (ESAE či Euratom), začínají
platit 1. 1. 1958

• Členské země: Německo, Francie, Itálie, Belgie, 
Nizozemsko, Lucembursko



Historie evropské integrace

• 1965 dohoda o sloučení institucí všech tří
existujících společenství (začala platit
1. 7. 1967)

• 1968 dokončení vytváření 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



Historie evropské integrace

• 1992 podpis Smlouvy o Evropské unii (EU, tzv. Maastrichtská
smlouva), Smlouva o založení EHS novelizována a
přejmenována na Smlouvu o založení Evropského
společenství (ES)

• 1993 vznikl Jednotný vnitřní trh

• 1993 definování Kodaňských kritérií

• 1995 rozšíření EU o Rakousko, Švédsko a Finsko

• 1997 podepsána Amsterdamská smlouva (začala platit
1. 5. 1999) – novelizuje Smlouvu o EU a Smlouvu o
založení ES

• 2001 podepsána Smlouva z Nice (začala platit 1. 2. 2003) –
novelizuje Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES



Historie evropské integrace

• 2002 zavedení hotovostního eura ve 12 členských
státech; počet zemí platících eurem se od té
doby zvýšil na 19

• 2004 rozšíření EU o 10 nových členských států
včetně České republiky

• 2007 rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko
• 2009 začala platit Lisabonská smlouva (podepsaná

13. 12. 2007) – novelizuje Smlouvu o EU,
novelizuje Smlouvu o založení ES a
přejmenovává ji na Smlouvu o fungování
Evropské unie, EU má právní subjektivitu

• 2013 rozšíření EU o Chorvatsko



Co se povedlo 

• Volný pohyb – zboží, osob, služeb, kapitálu

• Liberalizace vztahů, větší trhy, větší 
konkurence

• Udržení míru

• Spolupráce:
např. sociální politika, politika na ochranu 
životního prostředí, regionální politika (politika 
hospodářské a sociální soudržnosti), ochrana 
hospodářské soutěže



Čelíme volbě

• Buď:
Vysoce konkurenční právní řády, vysoké 
transakční náklady, velká možnost 
podnikatelského objevování

• Nebo:
Málo konkurenční právní řády, malé transakční 
náklady, nízká možnost podnikatelského 
objevování



Problémy

• Integrace jde dále, než voliči (občané) chtějí

• Proč?

• Neexistuje idea evropského národa

• Státy se nechtějí vzdát některých pravomocí, které 
jsou pro fungování Unie nutné (fiskální politika)

• Proč?

• Pravidla jsou pro dobré počasí – chybí podnikatelské 
objevování pravidel pro špatné počasí
Viz migrační krize



Děkuji za pozornost


