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ANOTACE 

V této diplomové práci Česká republika a její členství v Evropské unii -

sociálně ekonomické důsledky je popsána historie Evropské unie a začlenění 

České republiky do tohoto integračního seskupeni. Cílem práce je především 

zhodnotit dopad členství České republiky v Evropské unii na naši národní 

ekonomickou situaci a na sociálně ekonomické postaveni našich občanů, kromě 

toho také seznámit čtenáře s názory lidí žijících na Berounsku na členství České 

republiky v Evropské unii. 

SUMMARY 

In my thesis "The Czech Republic and its Membership in the European 

Union - social-economic consequences" is described the history of the European 

Union and the integration of the Czech Republic into this integration coalition. 

The aim of this thesis is above all to evaluate the impact of membership 

of the Czech Republic in the European Union on our national economic situation 

and on social-economic situation of our citizens, in addition, to inform readers 

about opinions of people living in the region of Beroun on the membership 

of the Czech Republic in the European Union. 
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Úvod 

V roce 1989 došlo v naší společnosti к významným událostem, které otevřely 

pro naši republiku novou budoucnost. Po pádu komunistického režimu měla 

naše země možnost navázat užší diplomatické vztahy se západoevropským 

integračním uskupením Evropských společenství a nabrat nový směr ve své 

politické a ekonomické činnosti. Když Česká republika 1 .května 2004 

po dlouhých přístupových jednáních a předvstupních přípravách vstoupila 

do Evropské unie, v každém z nás se mísily obavy z toho, že Evropská unie nám 

od tohoto data bude už jen diktovat, s nadějí a čekáváním, že členství 

v Evropské unii postupem času zvedne životní úroveň českých obyvatel. Každý 

jsme od členství v Evropské unii očekával něco jiného. Nikdo samozřejmě 

nečekal, že členství České republiky v Evropské unii nám přinese jen samá 

pozitiva, ale byly tu otázky, zda bude pozitiv více než negativ nebo se situace 

vyvine naopak. Dnes, s odstupem téměř dvou let, se většina občanů shoduje, 

že osobně nijak výrazně nepociťují, že je Česká republika členem 

Evropské unie. 

Důvodem, proč tuto práci píši, není jen můj zájem o tuto problematiku, ale 

také snaha ukázat, že členství v Unii má dopad na každého z nás, i když si to 

přímo neuvědomujeme. Kromě této snahy mě vede také úmysl čistě 

pedagogický, jelikož Evropská unie je v popředí zájmu českého občana 

a diskutovaným tématem hlavně od našeho vstupu do jejího integračního 

uskupení, tudíž není ještě toto téma v učebnicích občanské výchovy důkladně 

zpracováno. Členství České republiky v Evropské unii a z něho plynoucí 

důsledky je pro všechny učitele občanské výchovy problematika poměrně nová. 

Proto si myslím, že je důležité si v této problematice rozšířit obzory a pokusit se 

vyvodit jisté závěry. Věřím, že moje diplomová práce bude užitečná i dalším 

pedagogickým kolegům. 

Cílem diplomové práce je stručně zhodnotit dopad členství České republiky 

v Evropské unii na naši národní ekonomiku a na sociálně ekonomické postavení 

našich občanů, dále popsat podstatu a příčiny integračních procesů, zmapovat 

integrační procesy formující se v Evropě od konce 2. světové války, zapojení 

České republiky do těchto integračních procesů, provedení sondy do názorů 
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obyvatel České republiky na Evropskou unii a zvážení možnosti vstupu České 

republiky do měnové unie v plánovaném čase, tj. do roku 2009. 

V první části diplomové práce shrnuji, co jsou to integrační procesy 

a popisuji první poválečné projevy evropského integračního uskupení. 

V druhé části sleduji vznik jednotlivých Evropských společenství, 

tedy Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského 

společenství a Evropské společenství atomové energie. V této kapitole najdete, 

které státy se o jejich vznik zasloužily, co bylo hlavním cílem těchto 

Společenství, které organizace v jejich rámci vznikaly a jaké byly důsledky 

působení ES. 

Ve třetí části se zaměřuji na jednotlivé reformy zakládajících smluv ES. Jde 

o Jednotný evropský akt, Maastrichtskou smlouvu, Amsterdamskou smlouvu, 

Smlouvu z Nice a dokument, který zatím nenabyl účinnosti, Evropskou Ústavu. 

Dočtete se, co jednotlivé smlouvy přinášejí pro ES nového a jakým způsobem 

ovlivňují další fungování ES/EU. 

Ve čtvrté části shrnuji zapojení ČR do integračních procesů v Evropě, 

kromě toho také přípravu ČR na vstup do EU a její následné přistoupení 

do tohoto integračního seskupení. 

V páté - aplikační části diplomové práce jsem se zaměřila na zmapování 

sociálně ekonomických dopadů členství ČR v EU, které jsem pro lepší 

přehlednost rozdělila do výhod a nevýhod vstupu ČR do EU. 

V poslední - šesté části jsem popsala výsledky vlastní sondy, kterou jsem 

provedla proto, abych zjistila názory obyvatel Berounska na členství ČR v EU 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházela z údajů, které byly 

nashromážděny do roku 2005. Původně jsem chtěla pracovat s údaji co 

nejnovějšími, tedy z poloviny roku 2006, ale poté jsem zjistila, že to není 

možné, jelikož některé makroekonomické oblasti z této doby ještě zpracovány 

nejsou a tudíž by mi to znemožnilo následné srovnání. Jako hlavní zdroje 

informací pro zpracování své diplomové práce jsem použila oficiální dokumenty 

Evropské unie, dále údaje zveřejněné Evropskou unií, Českým statistickým 

úřadem a další publikace uvedené v Seznamu literatury. 
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Teoretická část 
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Co je Evropská unie? 

„Evropská unie je společenstvím evropských států, vytvořené na základě 

mezinárodní smlouvy, které vytváří nový typ mezinárodní organizace založené 

na dobrovolně sdílené suverenitě členských států. 

Evropská unie, která po rozšíření v roce 2004 sdružuje 25 členských států, 

představuje jedineční novátorský projekt, který nemá v dějinách obdoby. 

Sjednocuje na základě mezinárodních smluv dříve rozdělený kontinent a je 

základem mírové, stabilní a demokratické Evropy. 

Sdružuje státy s dlouhou vlastní historií, kulturou a tradicemi, které mají řadu 

společných rysů, ale zároveň se v mnoha směrech odlišují. 

Členské státy Evropské unie delegovaly dobrovolně, v souladu s uzavřenými 

mezinárodními smlouvami, přesně definovanou část své suverenity, společným 

evropským institucím, aby řešily v dohodnutých oblastech otázky společného 

zájmu a zastupovaly je, jejich občany a Unii jako celek navenek vůči 

nečlenským zemím a mezinárodním organizacím. 

Evropská unie vytvořila jednotný trh s téměř půl miliardou spotřebitelů 

a obrovským potenciálem pro hospodářský růst a hospodářskou prosperitu."1 

Přehled 25 zemí Evropské unie najdete v Příloze D. 

1 Had; Stach; Urban 2005, s.8 
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1. Projevy integračních procesů v Evropě po 2. světové válce 

Integrační proces můžeme obecně definovat jako spojování národních 

ekonomik ve větší ekonomické celky. Jde o nový rys světového hospodářství, 

který se začíná zejména v Evropě prosazovat po 2. světové válce. Vznikají bloky 

vzájemně propojených národních ekonomik. 

Jednou z podmínek vzniku ekonomického integračního seskupení by měl být 

vysoký stupeň rozvoje národních ekonomik. Integrační seskupení mají většinou 

podobu regionální, což znamená, že dochází к propojení ekonomik, které spolu 

teritoriálně sousedí. Ekonomická integrace není založena na vyrovnání 

ekonomické úrovně států, ale na vyrovnání ekonomické úrovně všech regionů 

těchto států. Bylo by mylné domnívat se, že integrace probíhá jen na evropském 

kontinentu. Integrační procesy probíhají téměř na celém světě. 

Evropa měla pro integrační procesy příznivé podmínky. Už po druhé světové 

válce zde existovaly vyspělé země, které mezi sebou rozvíjely kontakty a měly 

společné zájmy. Jedním z jejich společných zájmů bylo vědomí, že se musejí 

spojit, aby byly schopné konkurovat vyspělým ekonomikám na jiných 

kontinentech, především ekonomice americké a japonské. 

Evropská unie v dnešní podobě je výsledkem integračního procesu, který se 

v Evropě začal rýsovat právě po druhé světové válce. Poválečný kontinent se 

snažil najít řešení, které by zabránilo válečným sporům a zajistilo mírovou 

spolupráci. Ideou mírové Evropy bylo, že státy, které spolu mají propojené 

ekonomiky a společně obchodují, spolu neválčí. Oproti vývoji po 1. světové 

válce ale evropské země zapojují do integračního procesu také poválečné 

Německo. Vliv na vznik Evropského společenství (integračního procesu 

v Evropě), měl také rostoucí vliv a síla ekonomik Ruska a Spojených států 

amerických. Tyto dva státy se postupně stávaly ekonomickou hrozbou Evropy. 

Jen pro připomenutí bych znovu zmínila, že integrační procesy po druhé 

světové válce neprobíhaly jen na evropském kontinentě. V jihovýchodní Asii 

vzniká ASEAN, v asijsko-tichomořské oblasti APEC, v severní Americe 

NAFTA, v jižní Americe pak například MERCOSUR. 
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Živnou půdu pro ekonomickou spolupráci evropských států daly hlavně 

Spojené státy americké prostřednictvím finanční nabídky válkou zničení Evropě 

- Marshallova plánu. Spojené státy si tím zajistily otevření evropského trhu 

pro své investice a evropské státy si schválením Marshallova plánu připustily, 

že bez integrace nebudou schopny jednotlivě silnému americkému trhu čelit. 

„Přípravné práce Hnutí za spojenou Evropu vyústily ve svolání konference, 

která se uskutečnila 7. května 1948 v Haagu pod názvem Evropský kongres. 

Nejdůležitějším výsledkem Evropského kongresu bylo přijetí významných 

dokumentů (Politické prohlášení, Ekonomické 

a sociální prohlášení, Zpráva Evropanům), které později sloužily jako podklad 

pro zřízení Rady Evropy a také pro přijetí jejího ústředního dokumentu Charty 

lidských práv a svobod. Federalisté považovali Evropský kongres za výchozí 

bod к zahájení procesu evropského sjednocení."2 

První úspěšnou poválečnou integrační snahou v Evropě byl vznik Rady 

Evropy v květnu 1949. Zasadily se o něj následující státy: Belgie, Francie, 

Nizozemsko, Lucembursko, Dánsko, Irsko, Itálie, Norsko, Švédsko a Velká 

Británie. Rada Evropy se měla scházet pravidelně na ministerské úrovni. 

Současně bylo jako poradní orgán Rady vytvořeno Parlamentní shromáždění, 

které se skládalo ze zástupců parlamentů smluvních zemí. Oba orgány sídlily 

ve Štrasburku. Rada Evropy měla zajišťovat spolupráci účastnických států 

v oblastech podpory demokracie, ochraně lidských práv a svobod a mimo jiné 

měla zajišťovat také spolupráci kulturní. V rámci Rady Evropy vznikaly 

postupně kromě Parlamentního shromáždění další instituce. V roce 1960 zasedal 

poprvé Evropský soud pro lidská práva, v roce 1961 vznikla Rada pro kulturní 

spolupráci, v roce 1964 Evropská Pharmacopoeia a v roce 1967 Evropské 

středisko mládeže. Postupně se díky rozšiřování Evropských společenství staly 

členy Rady Evropy téměř všechny evropské země. Umožnil to proces 

demokratizaci zemí, které dříve patřily ke komunistickým nebo fašistickým 

režimům. 

14 Fiala; Pitrová 2003, s.l 19 
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2. Zakládající smlouvy Evropských společenství 

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) 

První zakládající smlouvou byla Smlouvu o založení Evropského 

společenství uhlí a oceli. 18. dubna 1951 podepsaly v Paříži Belgie, Francie, 

Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko Pařížskou dohodu, která zakládala 

Evropské společenství uhlí a oceli. Evropským společenstvím uhlí a oceli, 

zkratkou ESUO, bylo toto společenství nazýváno díky svému obsahu. Smlouva 

nabyla účinnosti 27.července 1952. Smlouvání o vzniku Evropského 

společenství uhlí a oceli předcházela ještě tzv. Schumanova3 deklarace 

z9.května 1950. Tato organizace (ESUO) se neměla nadále týkat výlučně 

Německa a Francie, ale měla být otevřena i dalším evropským státům. 

Cílem Společenství bylo vytvoření zóny volného obchodu, dále také vznik 

společného trhu s uhlím, koksem, železnou rudou, ocelí a šrotem. Kromě 

hospodářského užitku měla ale smlouva kontrolovat i německý těžký průmysl, 

který Německu umožnil rozpoutat první i druhou světovou válku. Smlouva 

neoficiálně zaručovala členským státům, že budou mít Německo pod politickou 

kontrolou. 

Smlouva ESUO založila první nadnárodní instituce, které měly pravomoc 

к pozdějšímu diktování nařízení a sankcí týkajících se komodit, se kterými dané 

země obchodovaly. Smlouva zároveň umožnila efektivní obchodování 

a harmonizaci obchodu. Výkonným orgánem Evropského společenství uhlí 

a oceli se stal Vysoký úřad, jehož rozhodnutí byla závazná pro všechny smluvní 

státy. „Vysoký úřad jako nadnárodní správce společného trhu disponoval 

širokými pravomocemi, z nichž pravděpodobně nej významnější dopad měla 

možnost regulovat ceny v případě, že se v jím spravovaných odvětvích objeví 

zřetelné obtíže např. v podobě snížení poptávky. Na základě článku 58 Smlouvy 

o ESUO mohl totiž Vysoký úřad vyhlásit tzv. stav zřejmé krize. V situaci, 

3 Schuman byl franc.min. zahraničí, zasazoval se o sjednocení franc.a něm. výroby uhlí 
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kdy se integrované odvětví dostalo do neúnosných hospodářských potíží, mohl 

nej vyšší orgán ESUO - ovšem v souladu s názorem Rady - zasáhnout a pomocí 

výrobních omezení pro jednotlivé podniky upravit obchodní vztahy."4 

Členy, již bylo devět, do Vysokého úřadu nominovaly členské země. 

Po jejich zvolení a uvedení do funkce už je ale nemohly dále nijak ovlivňovat. 

Funkční období členů trvalo 6 let. 

I přes počáteční ideu, že Společenství bude nadále otevřenou organizací, 

se státy Beneluxu obávaly, aby se ESUO nestalo pouze záležitostí německo-

francouzskou. Proto se zasadily o vznik Rady ministrů, která měla fungovat jako 

kontrolní orgán Vysokého úřadu. Rada ministrů mohla kontrolovat například 

rozhodnutí Vysokého úřadu o objemu výroby některých komodit. Rada nakonec 

stejně převzala iniciativu i v jiných záležitostech. 

Demokracii v ESUO mělo zajistit Shromáždění ESUO, jež bylo předchůdce 

dnešního Evropského parlamentu. Shromáždění tvořili členové parlamentů 

smluvních zemí, v praxi ale Společné shromáždění nehrálo v ESUO žádnou 

významnou roli. Mělo spíše jen poradní funkci a právo vyjádřit nedůvěru 

Vysokému úřadu. 

Jako poradní orgán byl zřízen také Konzultativní výbor, který tvořili zástupci 

výrobců a spotřebitelů, jež do funkce jmenovala Rada ministrů. Význam 

Konzultativního výboru byl ovšem ve výsledku stejný jako význam Společného 

shromáždění. 

V rámci ESUO byl vytvořen kromě již výše zmíněných orgánů také orgán 

Soudního dvora. Do jeho pravomoci patřilo řešení sporů v rámci Společenství. 

„Tento orgán byl od počátku konstruován jako nezávislý 

na ostatních institucích. Úkolem sedmi soudců volených na šest let bylo sledovat 

dodržování Smlouvy o ESUO, kontrolovat postupy Vysokého úřadu, členských 

zemí v záležitostech uhlí a oceli a také činnost podniků. 

Smlouva o ESUO rovněž tento Soud určila jako „poslední" instanci, 

proti jejímuž rozhodnutí nebylo odvolání."5 

Na počátku vytvoření ESUO byly prognózy tohoto společenství poměrně 

optimistické. Zlom přišel v 50. letech v podobě krize, kdy se začala dovážet 

4 Fiala; Pitrová 2003, s.51 
5 Fiala; Pitrová 2003, s.52 
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levná ropa na území Společenství. Navíc poklesla spotřeba energie v členských 

státech. Každý z těchto států začal logicky preferovat a chránit svůj trh na úkor 

Společenství, což nadlouho zabránilo vzniku vytvoření společného trhu uhlí 

a oceli, tedy prioritního cíle ESUO. 

Ale i přes tyto nečekané překážky a komplikace, které neumožnily úplné 

naplnění cílů očekávaných od tohoto integračního seskupení, šlo o úspěch 

v oblasti evropské integrace. Tento úspěch inspiroval к dalším integračním 

krokům, které se týkaly vzniku Evropského hospodářského společenství 

a Evropského společenství atomové energie. 

Když zhodnotíme význam vzniku ESUO, musíme zmínit skutečnost, že díky 

členství v ESUO se členským státům zvýšil objem produkce uhlí a oceli 

a rozšířil společný obchod, v neposlední řadě ESUO zajistilo pevné ekonomické 

a politické kontakty členských zemí se zeměmi, kterým nebylo umožněno 

do ESUO vstoupit, a „urovnalo poválečné vztahy mezi vítěznými a poraženými 

státy. Hodnotíme-li význam založení ESUO pro další vývoj evropského 

integračního procesu, je nezbytné zmínit se především o významu Soudního 

dvora. Ačkoliv se jednalo o instituci reprezentující společenství a obhajující 

nadnárodní zájmy, byl Soudní dvůr již od počátku členskými státy akceptován. 

Právě autorita a nezávislost Soudního dvora v institucionálním schématu byla 

později stavebním kamenem při vytváření dalších dvou společenství 

navazujících na ESUO."6 

Evropské hospodářské společenství (EHS) 

Na vznik Evropského společenství uhlí a oceli navazují další dvě 

společenství. Jde o Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství 

atomové energie. 

Evropské hospodářské společenství vzniká společně s Evropským 

společenstvím atomové energie podepsáním Římské smlouvy 27.března 1957, 

14 Fiala; Pitrová 2003, s.l 19 
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která nabyla účinnost 1.ledna 1958. Šestice zemí, které založily Evropské 

společenství uhlí a oceli, se dohodla na podepsání dalších dvou smluv. 

„Na základě těchto textů, známých jako tzv. Římské smlouvy, byly tedy 

založeny další dvě organizace, čímž označení „evropská společenství" 

zahrnovalo již tři samostatné subjekty"7. 

V případě Evropského hospodářského společenství jde o dokument, který 

dodnes významně ovlivňuje Evropskou unii. Cílem zakládajících států bylo 

vybudovat v západní Evropě jednotný společný trh. Na rozdíl od úzce 

specifikované smlouvy Evropského společenství uhlí a oceli rozšířila smlouva 

Evropského hospodářského společenství integraci na celou ekonomickou oblast. 

Kromě ekonomických cílů se týkala také oblasti míru a lidských práv a svobod. 

Neměla tedy pouze smysl ekonomický, ale i politický. Je nutné dodat, 

že ekonomická témata byla detailně propracována, to samé se ale nedá říct 

o tématech sociálních a politických, která byla formulována jen velmi obecně. 

К vytvoření společného trhu stanovila smlouva následující pravidla: 

odstranění kvantitativních restrikcí ve vzájemném obchodu v Evropském 

hospodářském společenství, společnou celní a obchodní politika vůči třetím, 

nečlenským zemím, což umožnilo vytvořit celní unii, kromě volného pohybu 

zboží také volný pohyb osob v návaznosti na získání pracovního místa, služeb 

a kapitálu v rámci prostoru Evropského hospodářského společenství, společnou 

politiku v oblasti zemědělství a dopravy a důrazné dodržování zákazu 

narušování rovnosti hospodářské soutěže v rámci Evropského hospodářského 

společenství. 

Tyto oblasti byly závazné všem členským státům. V ostatních případech 

hospodářské politiky a otázkách sociálních si členské státy zachovaly jistou 

autonomii. Samozřejmě se ale i v těchto oblastech předpokládala alespoň 

symbolická nadnárodní spolupráce. „Evropské hospodářské společenství bylo 

podle smluvního vymezení postaveno na principu solidarity, soutěživosti, 

protikartelových krocích a na harmonizaci práva členských států. Smlouva 

zakládající EHS byla dokumentem s časově neomezenou platností, čímž se 
• • R 

závazek spojenectví zásadně lišil od již existujícího ESUO." 

7 Fiala; Pitrová 2003, s.66 
8 Fiala; Pitrová 2003, s.68 
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V roce 1972 se přidruženými státy EHS stávají Kypr, Dánsko, Velká Británie 

a Irsko. К 1.lednu 1973 do Evropského společenství přistupují Dánsko, Irsko 

a Velká Británie. S Dánskem, Irskem a Británií mělo přistoupit původně také 

Norsko, ale vstup do Evropského společenství neprošel tamním referendem. 

Od roku 1975 bylo přidruženým státem Řecko, přičemž Smlouva o přístupu byla 

podepsána v roce 1979 súčinností od roku 1981. Od roku 1977 dále probíhala 

jednání s Portugalskem a Španělskem, Smlouva vešla v platnost roku 1986. 

„Cílem Evropského společenství byl harmonický rozvoj hospodářského 

života Společenství, nepřetržitý a vyrovnaný hospodářský růst, větší stabilita 

ekonomik členských států Společenství, urychlené zvýšení životní úrovně 

obyvatel států Společenství a utvoření těsnějších vztahů mezi členskými státy. 

Prostředky ke splnění a dosažení cílů mělo být právě zřízení společného trhu 

a sbližování hospodářských politik členských států."9 

„Výsledná konstrukce EHS byla ve svém výsledku kompromisem, 

který umožnil přijetí koncepce společného trhu všem členským zemím."10 

Evropské společenství atomové energie (EURATOM) 

Smlouva o vzniku Evropského společenství atomové energie byla stejně 

jako v případě smlouvy Evropského společenství uhlí a oceli specifikována 

na spolupráci v užší oblasti. Šlo o kooperaci ve výzkumu fyzikálních vlastností 

atomového jádra a jeho využití pro atomovou energii v nevojenském sektoru, 

členské státy si měly předávat informace, zaměřovat se na bezpečnost práce 

a na stanovení principů regulace společného trhu s nukleárním materiálem. 

„Smlouva definovala jeho hlavní opatření následovně: „...zásobování rudami, 

surovinami a zvláštními štěpnými materiály se v souladu s ustanoveními této 

politiky zajišťuje podle zásad rovného přístupu ke zdrojům a společné 

zásobovací politiky...je zakázána veškerá činnost směřující к zajištění 

'Neústupná; Pauknerová; Skála; Zachariáš; Zemánek 1992 
10 Fiala; Pitrová, 2003, s.69 
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výsadního postavení některým uživatelům...zřizuje se Agentura, jež má právo 

opce na rudy, suroviny a zvláště štěpné materiály vyrobené na území členských 

států...jakož i výlučné právo uzavírat smlouvy o dodávce...pocházející ze zemí 

uvnitř nebo mimo společenství..." (čl. 52 Smlouvy o EURATOM). Vytvořením 

EURATOM dostaly evropské země usilující o rozvoj jaderného programu 

možnost vyvíjet společně technologie a budovat kompaktní jaderný potenciál. 

Bezprostředně po založení EURATOM a EHS se všeobecně předpokládalo, 

že rozhodujícím prvkem pro další vývoj evropské integrace se stane právě 

EURATOM. EHS mělo pouze doplňovat postup v oblasti energetiky a těžkého 

průmyslu. К tomuto očekávání vedlo přesvědčení, že jaderná energetika je 

klíčem к dalšímu hospodářskému rozvoji, a energetika je proto společným 

zájmem všech evropských zemí."11 

Jak se později v průběhu dalšího vývoje společenství ukázalo, tato očekávání 

se nenaplnila a bylo to právě EHS, kdo nabral vůdčí směr evropské integrace. 

Smlouva EURATOM nebyla perspektivní díky neshodám členských států. 

Francie se snažila získat dominantní postavení a také ostatní státy se snažily 

prosazovat a ochraňovat svůj trh na úkor trhů jiných smluvních partnerů. 

Stejně jako byl v ESUO zřízen jako kontrolní orgán Vysoký úřad, byla 

v EURATOMu zřízena Komise. Ve srovnání s Vysokým úřadem neměla takové 

pravomoci. Omezena byla hlavně v oblasti možnosti přikazování členským 

státům. 

Výrazně ale byly posíleny pravomoci Rady ministrů. Jako klíčový mezivládní 

orgán zůstala institucí, která ovlivňuje rozvíjející se Evropská společenství. 

Co se týká působení Společného shromáždění, bylo stejně jako v případě ESUO 

omezeno. Stejně na tom byl i Soudní dvůr. 

V roce 1965 podepsaly členské státy Slučovací smlouvu, podle které má 

Rada ministrů a Komise fungovat pro všechna tři společenství (ESUO, EHS 

i EURATOM). Neznamená to ovšem, že by se tím také spojily tři výše 

jmenovaná společenství. Ta i nadále fungovala jako samostatná. 

14 Fiala; Pitrová 2003, s.l 19 
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Když to tedy shrneme, ESUO, EHS a EURATOM měly původně některé 

orgány samostatné (EHS a EURATOM měly své samostatné Komise, ESUO 

Vysoký úřad), některé naopak společné (Evropský parlament, Soudní dvůr, 

pro EHS a EURATOM Hospodářský a sociální výbor). Všichni pak měli své 

Rady ministrů. Bruselskou smlouvou z 8.dubna 1965 byl učiněn krok 

ke sjednocení některých orgánů. Bruselská smlouva se nazývala jinak 

jako Slučovací smlouva a účinná byla od 1.července 1967. Smlouvou vznikla 

jednotná Rada Evropských společenství a jednotná Komise Evropských 

společenství. Všechna tři Společenství si ale zachovávala vlastní právní 

samostatnost. 

Pro upřesnění bych zmínila, že evropskou spolupráci tvořily všechny tři 

smlouvy, ESUO, EHS i EURATOM, proto se pro ně používá zkrácený výraz 

Evropská společenství, zkráceně ES. 

Když si to shrneme, jaké byly tedy důsledky vzniku a působení Evropského 

společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského 

společenství atomové energie? 

„Tři evropská společenství v mnohém splnila očekávání, která do nich 

zúčastněné státy vkládaly při jejich založení. Dokonce celní unie, 

jež představovala jeden ze základních cílů EHS, byla dokončena proti 

původnímu předpokladu s předstihem již v roce 1968. Budování společného trhu 

poskytovalo zemím možnost uplatnit své výrobky na území několikanásobně 

větší rozlohy a vzájemné konkurenční tlaky vedly podle přetrvávajících 

interpretací к hledání nových zdrojů a technologií. Navázání intenzivní 

ekonomické spolupráce bylo provázeno zvýšením obchodu mezi členskými 

zeměmi a nárůstem pozitivních hospodářských ukazatelů."12 

14 Fiala; Pitrová 2003, s.l 19 
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3. Reformy zakládajících smluv ESUO, EHS, EURATOM 

Jelikož ekonomická situace v jednotlivých členských zemích Evropských 

společenství není neměnná a jednotlivé ekonomiky se neustále vyvíjejí, je 

pochopitelném, že zakládající smlouvy Evropských společenství potřebovaly 

postupem času jisté změny, které by ekonomiky členských států posunuly opět 

o krok vpřed. Výsledkem reformačního úsilí členů orgánů Evropských 

společenství byly čtyři následující dokumenty - Jednotný evropský akt, 

Amsterdamská smlouva, Maastrichtská smlouva a Smlouva z Nice. V současné 

době je ve hře dokument, který ovšem ještě není všemi členskými státy 

ratifikován, Evropská ústava. 

Jednotný evropský akt (JEA) 

Jednotný evropský akt nabyl účinnosti 1 .července 1987. Jeho uzavření bylo 

důsledkem ekonomické stagnace Evropských společenství v 70. a 80. letech. 

Cílem JEA bylo to, aby se Evropa byla schopna vyrovnat silnějším světovým 

ekonomikám a konečně sejí podařilo vytvořit jednotný vnitřní trh. 

Před uzavřením Jednotného evropského aktu byla vypracována Komisí 

Evropských společenství Bílá kniha, tzv. „Opatření к uskutečnění vnitřního 

trhu". Šlo o program к vytvoření podmínek pro vnitřní trh Evropských 

společenství. Komise Evropských společenství předložila Bílou knihu 

28. a 29.června 1985 v Miláně Radě Evropských společenství. Jen bych 

upozornila, že zde se s termínem „vnitřní trh" setkáváme poprvé. 

Jednotný evropský trh měl být vytvořen do roku 1992. Týkal se volného 

pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob. 

V rámci jednotného evropského trhu mělo platit, že „volný pohyb zboží se 

vztahuje na všechny průmyslové a zemědělské výrobky. Na území ES se tyto 

produkty pohybují bez omezení, tarifních i netarifních. Výjimkou, kdy může 
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členská země zakázat dovoz, jsou případy, kdy by dovoz ohrožoval zdraví, 

bezpečnost nebo mravnost občanů a tehdy, pokud se jedná o umělecké nebo 

historicky cenné předměty... Volný pohyb osob se uskutečňuje mezi členskými 

zeměmi s následujícími právy: volně se pohybovat po celém území ES, usadit se 

a žít bez diskriminace v jakékoliv členské zemi ES, ucházet se o zaměstnání 

i podnikat kdekoliv na území ES a volně nabývat a užívat majetek na území ES 

Volný pohyb služeb znamená úplnou liberalizaci v tomto sektoru. Týká se 

služeb v bankovnictví, pojišťovnictví, v dopravě a ve všech tzv. „svobodných 

povoláních". V praxi to znamená nabídku a poskytování služeb po celém území 

ES... Volný pohyb kapitálu odstraňuje všechny překážky kapitálového 
11 

a platebního styku." 

Jednotný evropský akt zahrnoval i oblasti, kterých se nedotýkala Smlouva 

o založení EHS. Byla to oblasti ekologie, rozvoje vědy 

a prohloubení ekonomické a sociální spolupráce Společenství. 

Jednotným evropským aktem byl ze Společného shromáždění vytvořen 

Evropský parlament. Měl spolupracovat s Radou a pod jeho kompetenci svěřil 

schvalování nových přistupujících členů. „K hlavním výsledkům schváleným 

v JEA patřilo rozhodnutí odstranit právo veta při hlasování v Radě ve vybraných 

oblastech, což mělo přispět к rychlému dobudování společného trhu, dále 

rozhodnutí o zapojení Evropského parlamentu 

do legislativního procesu a v neposlední řadě také stanovení nových společných 

cílů integračního procesu."14 

13 Boháčková; Jeníček; Svatoš 2003, s.26-28 

14 Fiala; Pitrová 2003, s.l 19 
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Maastrichtská smlouva 

V průběhu 80. let 20. století se začaly ozývat hlasy usilující o prohloubení 

evropské integrace. Z tohoto podnětu se uskutečnily dvě mezivládní konference, 

kde členové Společenství diskutovali o této problematice. První konference byla 

zahájena 15.prosince 1990 v Římě. Obě konference pak byly završeny 

podepsáním Smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu, což se stalo v únoru 1992. 

Toto je důležitý mezník v historii dnešní Evropské unie, jelikož Maastrichtská 

smlouva vytváří z Evropských společenství Evropskou unii, která ovšem 

ale Maastrichtskou smlouvou nezískává právní subjektivitu. 

V Maastrichtské smlouvě se členské státy, jichž bylo v té době dvanáct, 

také zavázaly к přijetí kroků, které povedou к zavedení jednotné společné měny 

Evropské unie, jejíž přijetí se předpokládalo do roku 1999, dále Smlouva 

zmiňuje princip volného pohybu osob, postihuje oblast společné zahraniční 

politiky a spolupráce v oblasti justice a vnitra, přináší i některé změny 

ve vztazích mezi institucemi Evropských společenství a zavedení politiky 

koheze15. Maastrichtská smlouva směřuje členské státy к užšímu sepětí, 

než tomu bylo v předchozích třech smlouvách Evropských společenství. 

Ke Smlouvě byl připojen ještě Protokol, který dbá na vyšší ochranu pracujících 

a zaměstnanců. Smlouva o Evropské unii nabyla účinnosti 1.listopadu 1993. 

V rámci Maastrichtské smlouvy byly stanoveny tři pilíře Evropské unie, 

kterým se dnes běžně říká „chrámový model" Evropské unie. Evropská unie 

kombinuje prvky nové mezivládní organizace s nadnárodnímu institucemi 

s prvky tradiční mezinárodní organizace. To se projevuje odlišným způsobem 

rozhodování v jednotlivých pilířích Evropské unie. 

V prvním pilíři se rozhodnutí přijímají tzv. komunitární metodou a podílejí se 

na něm Evropská komise, Rada a Evropský parlament. O problémech se 

rozhoduje kvalifikovanou většinou. 

V rámci prvního pilíře se realizují politiky ES - Společná zemědělská politika, 

regionální politika, Společná obchodní politika, Společná dopravní politika, 

hospodářská a měnová unie, prostor svobody, bezpečnosti a práva, azylová 

15 koheze znamená sbližování ekonomické úrovně regionů 



politika, migrační politika, kontrola vnějších hranie, sociálni politika, výzkum, 

životní prostředí, zdraví obyvatelstva, ochrana spotřebitele, transevropská sít, 

vzdělání a kultura. 

Druhý pilíř tvoří Společná zahraniční a bezpečnostní politika, v rámci níž 

jsou zmíněny zahraniční politika, mírové mise, lidská práva, demokracie, právni 

stát, pomoc nečlenským státům, bezpečnostní politika, odzbrojení!, Společná 

evropská obrana a spolupráce s NATO. 

V rámci druhého pilíře se rozhodnutí přijímají v Radě a v praxi to vypadá tak, 

že každý stát má právo veta. 

Třetí pilíř tvoří Spolupráce v oblasti justice a vnitra a zmiňuje policejní 

spolupráci, boj s rasismem a xenofobií, boj s drogami a šířením zbraní, boj 

s terorismem, boj s organizovaným zločinem a mezinárodní kriminalitou, 

kriminální akty vůči dětem a obchod s lidmi a spolupráci v občanských 

a trestních záležitostech. Rozhodnutí se přijímají v Radě na základě 

jednomyslnosti. 

К 1.lednu 1995 do Evropské unie přistoupila trojice nových členských států: 

Finsko, Švédsko a Rakousko. Z původní dvanáctky členských zemí tak vznikla 

„evropská patnáctka". 

Amsterdamská smlouva 

Pád železné opony v Evropě si vynutil další reformu. Šlo o novelu Smlouvy 

o Evropské unii, jelikož bylo nutné zvýšit bezpečnost uvnitř Evropské unie 

a zároveň ohlídat bezpečnost a mír celé Evropy. Amsterdamskou smlouvou se 

upravují také tři smlouvy o Evropských společenstvích. 

Smlouva byla přijata Radou Evropy na summitu 17.června 1997 

v Amsterodamu, 2.října téhož roku byla podepsána a 1.května 1999 nabyla 

účinnost. Klade velký důraz na dodržování lidských práv. Rada Evropy dokonce 

dostala kompetence porušování lidských práv postihovat. Kromě toho rozšířila 
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pravomoci Komise v oblasti sociální politiky a zaměstnanosti, životního 

prostředí a dalších oblastí, kterých se předchozí smlouvy dotýkaly jen okrajově, 

nebo se jimi nezabývaly vůbec. 

V prosinci 1997 rozhodovala Evropská rada o zahájení jednání o přistoupení 

států Estonska, České republiky, Kypru, Maďarska, Polska a Slovinska. O rok 

později zahájila Evropská unie o přistoupení těchto zemí přímá jednání, což se 

bezprostředně dotklo i naší republiky. V prosinci 1999 rozhodla Evropská rada 

o zahájení rozhovorů s Litvou, Lotyšskem, Maltou, Rumunskem, Slovenskem 

a Turecku přiznala status čekatelské země. 

Smlouva z Nice 

„Amsterdamská smlouva zanechala většinu problémů týkajících se 

institucionální reformy nevyřešených. V centru pozornosti se ocitla otázka 

velikosti a složení Komise, problém vážení hlasů v Radě, možnost rozšíření 

hlasování kvalifikovanou většinou a příprava dalších opatření vyplývajících 

z rozšíření. Proto se summit Evropské rady rozhodl, že je nutné svolat zvláštní 

mezivládní konferenci, jež bude zaměřena výhradně na institucionální otázky."16 

Konference byla zahájena 14.února 2000 a uzavřena na summitu v Nice 

konaném od 7. do 11 .prosince 2000. Výsledkem summitu bylo podepsání 

tzv. Smlouvy z Nice, což se odehrálo 26.února 2001. Smlouva navrhovala 

změny ve fungování evropských institucí, čímž nepřímo připravila podmínky 

pro další rozšíření Evropské unie na východ. Už při podpisu Smlouvy se 

ale počítalo s tím, že bude potřeba provést další a hlubší reformu, takže Smlouva 

z Nice nechávala problémy v oblasti budoucí evropské integrace otevřené. 

14 Fiala; Pitrová 2003, s.l 19 
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Snaha o prosazení Smlouvy o Ústavě pro Evropu 

V současné době se stále diskutuje o problematice Smlouvy o Ústavě 

pro Evropu. O této Smlouvě se často hovoří také v synonymech Evropská 

ústavní smlouva nebo Evropská ústava. Byla podepsána 29. října 20Ö4 v Římě, 

ale vstoupit v účinnost má až po ratifikaci všemi členskými státy Evropské unie. 

Ústavu schválilo pouze 14 zemí - Litva, Maďarsko, Slovinsko, Itálie, Řecko, 

Slovensko, Španělsko, Rakousko, Německo, Lotyšsko, Kypr, Malta, 

Lucembursko a Belgie. V referendech ji odmítly pouze 2 státy, konkrétně 

Francie a Nizozemsko, ostatní země se rozhodly proces ratifikace odložit 

na neurčito. 

Jednotný evropský akt umožnil vytvoření jednotného trhu a zavedení volného 

pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, o šest let později pokračuje 

v prohlubování dalších oblastí Maastrichtská smlouva, která zavedla za cíl 

jednotnou měnu, spolupráci v oblastech zahraniční politiky, spolupráci v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí. Pak následovala Amsterdamská smlouva 

a smlouva z Nice. I po přijetí těchto smluv ale bylo patrné, že bude v reformách 

nutné pokračovat. 15.prosince 2001 přijala Rada Evropy Laekenskou deklaraci, 

tak zvané Prohlášení o budoucnosti Evropské unie. Tato deklarace otevírá 

Evropské unii cestu к vytvoření Evropské ústavy. Evropská ústava má být nový 

základní dokument Evropské unie. „Evropská ústavní smlouva z velké části 

přebírá a případně upřesňuje ustanovení již existujících smluv. Jedním z jejích 

cílů je přiblížit Evropskou unii občanovi a zlepšit orientaci ve smluvních 

dokumentech Unie. Zároveň obsahuje některá ustanovení, která oproti 

současnému stavu přinášejí změny ve fungování Unie. Smlouva o Ústavě pro 

Evropu nezrušuje ani nenahrazuje ústavy členských států Evropské unie. Vytváří 

mezinárodně právní rámec pro těsnou dobrovolnou spolupráci členských států 

Evropské unie na základě sdílené suverenity a pro efektivní fungování rozšířené 

Evropské unie."17 Stručný přehled celé historie Evropské unie je znázorněn 

v Přílohách, ve Schématu č. 1. 

17 Had; Stach; Urban 2005, s.152 
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4. Česká republika a její vstup do Evropské unie 

Bylo by mylné domnívat se, že před svým vstupem do Evropské unie stála 

Česká republika mimo integrační procesy. Během 90. let 20. století 

ve střední a východní Evropě hospodářsky spolupracovaly hlavně země, jejichž 

ekonomiky se v té době začaly transformovat. 

Ještě před zahájením transformačního procesu byla Česká republika členem 

RVHP, tj. Rady vzájemné hospodářské pomoci. Změna politické situace 

v zemích střední a východní Evropy, rozdílná tempa ekonomického růstu 

v jednotlivých zemích a obavy z toho, jak se státy s nově vzniklou ekonomickou 

a politickou situací vyrovnají způsobily, že začátkem 90. let byla Rady 

vzájemné hospodářské pomoci zrušena. 

Už v roce 1991 ale vzniká nové seskupení, tzv. Visegrádská trojka. Členy 

byly Československo, Polsko a Maďarsko. Po rozpadu Československa 

na Českou a Slovenskou republiku se název uskupení změnil na Visegrádskou 

čtyřku. Tyto původně tři státy uzavřely dohodu o spolupráci po rozpadu výše 

zmíněné Rady vzájemné hospodářské pomoci. Jelikož jde o státy sousedící, 

jež spolu mají nejbližší obchodní vztahy, cítily stále potřebu určité regionální 

spolupráce. Tato spolupráce byla původně orientována hlavně ekonomicky, 

nakonec se ale uskutečňovala hlavně v oblasti politické, takže původní význam 

tohoto seskupení se příliš nenaplnil. 

Koncem roku 1992 se Česká republika stává členem nově vzniklé 

Středoevropské dohody volného obchodu, tzv. CEFTA. Dohoda vstoupila 

v účinnost v březnu 1993. Zakládajícími členy byly kromě České republiky 

Slovensko, Maďarsko a Polsko. V roce 1996 členství získalo Slovinsko, v roce 

1997 Rumunsko a v roce 1998 Bulharsko. 

„Smyslem dohody bylo vytvořit širší prostor pro vzájemnou obchodní 

spolupráci, pro postupné odstraňování celních bariér při obchodování 

a pro vytváření náročnějšího konkurenčního prostředí. Cílem se stalo odstranění 

přímých i nepřímých překážek obchodu a průmyslové i zemědělské produkce 
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a na základě toho do roku 2001 vytvoření oblasti volného obchodu."18 

Státy uvnitř CEFTA spolu sice čile obchodovaly, ale pro žádnou zemi nebyl 

tento obchod natolik významný, aby převýšil obchodování s rozvinutými 

zeměmi. Koncem 90. let se navíc pozornost členských států soustředila více 

na vstup do Evropské unie, než na to, aby se stoprocentně naplnil původní smysl 

vzniku CEFTA. 

Československo navázalo první obchodní kontakty s Evropským 

společenstvím uhlí a oceli. Stalo se tak v roce 1978 a šlo o autolimitační 

sektorové ujednání pro obchod s hutnickými výrobky. 

Obdobnou dohodu pak ČSSR uzavřela v roce 1982 s EHS, ale v oblasti textilní 

výroby, šlo o bilaterální textilní dohodu. 

V roce 1988 začala s EHS spolupracovat RVHP a hned poté navázalo s ES 

první diplomatické kontakty i Československo. 19.prosince 1988 došlo 

mezi ČSSR a EHS к podpisu Dohody o obchodu průmyslovými výrobky. 

Platnost této dohody byla stanovena na čtyři roky, ale dohoda pozbyla platnost 

už o rok později, kdy došlo v ČSSR к politickému převratu. 

Právě tehdy, po pádu komunistického režimu, podepsala Československá 

federatívni' republika 7.května 1990 v Bruselu společně s Polskem, Maďarskem, 

Bulharskem, Rumunskem, Albánií a zeměmi bývalého SSSR Dohodu 

o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci s ES. Za ČSFR Dohodu 

podepsali předseda vlády Marián Čalfa a za ES předseda Rady ES Gerald 

Collins a místopředseda Komise Frank Andriessen. 

Při podpisu Dohody vyjádřilo Československo zájem zrušit množstevní 

omezení pro vývoz československých výrobků do Evropského hospodářského 

společenství. EHS Československu к 1.lednu 1991 vyhovělo. 

Těsnější ekonomické a politické vztahy s ES byly umožněny podpisem 

Evropských asociačních dohod, tzv. Eurodohod. První Eurodohody byly 

podepsány s bývalým Československem, Polskem a Maďarskem v roce 1991. 

Dohoda s Československem v účinnost nevstoupila vzhledem к rozpadu ČSFR 

v roce 1993 jako u jiných států. V důsledku rozpadu ČSFR musely oba 

18 Cihelková; Křížková; Kunešová; Martinčík 2001, s.177 
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nástupnické státy, Česká republika a Slovenská republika, podepsat nové 

Eurodohody, které nabyly účinnosti až v roce 1995. V preambuli dohod bylo 

zakotveno, že konečným cílem asociačního procesuje plné členství v ES. 

Na základě Evropské dohody se Česká republika stala od února 1995 

přidruženou zemí EU. 

Klíčovými prvky Eurodohod bylo „postupné vytvoření pásma volného 

obchodu průmyslovými výrobky a odstranění kvantitativních omezení 

pro obchod se zemědělskými výrobky, zavedení tzv. národního režimu 

v obchodě se službami, tvorba podmínek pro volný pohyb kapitálu 

a pracovní síly, harmonizace právních norem a technických standardů, rozvoj 

ekonomické spolupráce v řadě oblastí a rozvoj politické spolupráce."19 

Evropská unie pro země, které mají přistoupit, tzn. i pro ČR, stanovila 

podmínky, které tyto země musí před vstupem splnit. Podle místa, kde se 

na podmínkách pro nově přistupující země zástupci EU dohodli, nazývají se tyto 

podmínky Kodaňská kritéria. 

Za podmínky pro vstup do EU Evropská rada v Kodani prohlásila stabilitu 

institucí zajišťující demokratické uspořádání a právní řád, dodržování lidských 

práv, respektování a ochranu práv národnostních menšin - v této oblasti šlo 

o tzv. politické kritérium, dále fungující tržní hospodářství a schopnost země 

obstát v ostré konkurenci po vstupu do EU - tzv. ekonomické kritérium, převzetí 

veškerého právního základu ES/EU a jako poslední akceptování cílů 

hospodářské, měnové a politické unie. 

Oficiální žádost o vstup do Evropské unie podala Česká republika 

17.1edna 1996. V Římě ji slavnostně předal premiér ČR Václav Klaus. 

V polovině roku 1997 kontrolovala Evropská komise, nakolik se 

přidruženým zemím daří Kodaňská kritéria plnit. Posudek pro ČR byl pozitivní. 

Česká republika splnila úspěšně politická a ekonomická kritéria, ale harmonizaci 

právního řádu ES/EU s právním řádem národním stejně jako ostatní 

přidruženými státy prozatím do roku 1997 nezvládla. EU to okomentovala tím, 

že harmonizace právního řádu je dlouhodobý proces, který státy v stanoveném 

čase nezvládly. Každopádně ale první dvě kritéria ČR splnila, tudíž byla 

zařazena mezi první skupinu zemí, se kterými zahájila Evropská unie jednání 

19 Cihelková; Křížková; Kunešová; Martinčík 2001, s. 184 
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o přistoupení. Stalo se tak 31.března 1998. V Příloze В najdete Tabulku č.l , kde 

můžete porovnat ekonomickou situaci všech nově přidružených zemí. 

Pokud jde o harmonizaci právního řádu ES/EU s právním řádem národním, 

tak hlavní část přístupových jednání tvořil tzv. screening. Šlo o analýzu a 

srovnávání legislativy kandidátských zemí s evropským právem. Přesněji řečeno 

šlo o průzkum toho, zda půjde skloubit evropský právní systém správním 

systémem českým. Za ČR vyjednávači tým vedl od poloviny ledna 1998 

náměstek ministra zahraničních věcí Pavel Telička. Proces předvstupních 

vyjednávání byl ukončen 12. - 13.prosince 2002 na zasedání Evropské rady 

v Kodani. 

Smlouva o přistoupení byla slavnostně podepsána 16.dubna 2003 v Aténách. 

Za Českou republiku se podpisu zúčastnili ministerský předseda Vladimír Špidla 

a prezident ČR Václav Klaus. 

Česká republika vstoupila společně se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, 

Slovinskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Maltou a Kyprem do Evropské 

unie 1 .května 2004. 

Vstup ČR do EU v datech si můžete přehledně prohlédnout v Přílohách ve 

schématu č.2. 
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Referendum o přistoupení ČR do EU 

V České republice měli možnost vyslovit se ke vstupu do Evropské unie také 

čeští občané. Referendum o přistoupení ČR k EU proběhlo ve dnech 

13. - 14. června 2003. Referenda se zúčastnilo celkem 4 457 206 obyvatel 

České republiky, tj. 55,21 % celkového počtu obyvatel. Pro vstup do EU se 

vyjádřilo celkem 3 446 758 obyvatel, proti vstupu bylo 1 010 448 obyvatel. 

Výsledky referenda jsou pro lepší názornost znázorněna níže v tabulce 

a následně grafu. 

Tabulka č.l, Výsledky referenda o přistoupení ČR k EU 

Zdroj : autor diplomové práce 

Účast celkem ANO NE 

4 457 206 3 446 758 1 010 4482U 

Vyjádřeno v % 55,21 77,33 22,67 

Graf č.l, Výsledky referenda o přistoupení ČR k EU 

Zdroj : autor diplomové práce 

Ne 
23% 

• Ne 
• Ano 

Ano 
77% 

20 údaje pro zpracování tabulky získány na www.evropska-unie.cz 
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4.1. Príprava České republiky na vstup do Evropské unie 

Při přípravném procesu na vstup České republiky do Evropské unie bylo 

třeba zřídit orgány, které dohlédnou na hladký průběh jednání o přistoupení 

České republiky к Evropské unii. Šlo o to vytvořit institucionální zázemí. 

Proto 9. listopadu 1994 Vláda ČR rozhodla o zřízení Výboru vlády pro 

evropskou integraci (VVEI) a Pracovního výboru pro integraci České republiky 

do Evropské unie. Orgány měly fungovat od 1. ledna 1995. Tyto dva orgány 

měly rovněž pravomoc zřizovat další pomocné orgány. 

„Výbor vlády pro evropskou integraci byl koordinačním a poradním orgánem 

vlády pro přípravu vstupu ČR do EU. Úkolem VVEI bylo formulovat základní 

strategii vztahu ČR a EU a projednávat zásadní otázky vztahů k EU. Měla 

rovněž právo předkládat vládě návrhy к rozhodnutí. 

Pracovní výbor pro integraci ČR do EU koordinoval práci všech ústředních 

orgánů státní správy, České národní banky a Nejvyššího kontrolního úřadu 

při plnění úkolů spojených s prováděním Evropské dohody a při přípravě 

na vstup České republiky do Evropské unie. Podílela se rovněž 

na rozpracovávání závěrů pro VVEI."21 

Důležitým dokumentem pro vstup České republiky do Evropské unie byl 

Národní program pro přípravu České republiky na členství v Evropské unii. 

Tento dokument byl poprvé připraven v roce 1999, každý rok se aktualizoval 

a jeho obsah byl schvalován českou vládou. Obsahoval úkoly, které se ČR 

zavazovala v určitém čase vyplnit. Úkoly se dělily na krátkodobé a střednědobé. 

Podle Národního programu měla být Česká republika na vstup do Evropské unie 

připravena do 1 .ledna 2003. 

Příprava na vstup České republiky do Evropské unie se týkala například 

dalšího prohlubování demokratického systému ve státě, harmonizace českého 

zákonodárství s právem Evropské unie, lepší aplikace a zejména vynucování 

práva, zdokonalování veřejné správy a soudnictví, zdokonalování ekologické 

politiky, hospodářské a fiskální politiky, postupné zapojování do programů 

21 Kol. autorů 2000, s.165 

31 



Společenství, dokončení transformace bankovního systému a průmyslového 

sektoru, stabilizace veřejných financí, zemědělství, v oblasti justice a vnitra šlo 

0 boj proti organizované kriminalitě a potírání hospodářské kriminality. 

Důležitá byla pro Českou republiku především příprava podnikatelské sféry 

v České republice na konkurenční prostředí v Evropské unii. Pokud by nebyli 

čeští podnikatelé a české státní podniky dostatečně připraveni, nemohli by 

na jednotném trhu Evropské unie obstát. 

Harmonizace legislativy ES/EU do právního řádu České republiky mělo 

vytvořit rámec pro zapojení se do jednotného vnitřního trhu, který je založen 

na volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Často je ale inkorporace 

určitého právního předpisu finančně nebo časově náročné, proto se členská země 

s Evropskou unií dohodly na jistém časovém odkladu. Této možnosti využila 

1 Česká republika. Vyjednala si sedmileté přechodné období pro nabývání 

zemědělské a lesní půdy, dále pětileté přechodné období pro nabývání 

nemovitostí pro občany Evropské unie, kteří ovšem nejsou občany ČR. 

Do konce roku 2004 platil odklad zavedení liberalizace domácího trhu se 

zemním plynem, do roku 2005 odklad ekologických recyklací a požadavek 

na stavbu zásobníku ropy v případě nouze na dobu minimálně devadesát dní, 

do konce roku 2006 stále běží odklad zavedení hygienických pravidel platných 

pro Evropskou unii ve velkých českých podnicích. Dokud tyto podniky (hlavně 

potravinářské) přísné hygienické směrnice nesplní, jsou jejich výrobky určené 

pouze pro spotřebu na našem tuzemském trhu. Do roku 2007 má být zachována 

nižší daň u dodávek tepla к vytápění obytných prostor a u služeb stavebních 

prací bytových jednotek, cigaret a dalších tabákových výrobků, Evropská unie 

upravila dále daň z lihu vyráběného domácími pěstiteli (např. u slivovice). 

Do konce roku 2007 má Česká republika také odklad požadavku na omezení 

škodlivých emisí z velkých spaloven, do roku 2009 musí české chovné stanice 

drůbeže vyřešit úpravu klečového systému v chovech české drůbeže a do roku 

2010 má Česká republika vyjednána odklad požadavku na kvalitu vody stavbou 

čistíren užitkových vod pro obce do dvou tisíc obyvatel. Kromě těchto výhod 

ve formě odkladů měla Česká republika také výhodu v odkladu první platby 

příspěvku do rezerv Evropské investiční banky, která měla být uhrazena 

až v polovině roku 2005. 
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5. Diskuse nad sociálně ekonomickými důsledky vstupu České 

republiky do Evropské unie 

Sociální a ekonomické důsledky vstupu České republiky do Evropské unie 

od sebe nejde dost dobře oddělit, jelikož spolu v mnohém souvisí a prolínají se. 

Ekonomická situace země má dopad na sociální oblast a životní úroveň jejích 

obyvatel. Mým cílem není postihnout sociálně ekonomické dopady členství 

v Unii v co největší šíři, ale zaměřit se jen na některé klíčové oblasti, ve kterých 

se vstup České republiky do Evropské unie projevuje nejzřetelněji. 

Členství České republiky v Evropské unii je spojeno s řadou změn. Vstup 

do Unie přinesl České republice vysoké finančních výdaje a množství různých 

omezení, které ale kompenzují a v budoucnu stále budou kompenzovat mnohem 

početnější výhody. 

5.1. Výhody vstupu ČR do EU 

Z hlediska výhod jde především o přínosy v oblasti mezinárodně politické 

a v oblasti hospodářské, kromě toho vstup ČR do EU přinesl i upevnění 

hospodářského a politického systému v České republice a posílení práv českých 

občanů. Jednotlivé oblasti jsou dále blíže specifikovány. 

Přínosy pro Českou republiku v oblasti mezinárodně politické zahrnují 

například posílení mezinárodního postavení a bezpečnosti České republiky, 

zastoupení České republiky v orgánech Evropské unie a spolurozhodování 

České republiky o politice Evropské unie, omezení rizik plynoucích 

z geopolitického postavení České republiky, účast České republiky ve společné 

zahraniční politice, dále bezpečnostní a obranné politice Evropské unie a účast 

na vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva v Evropě. 
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Přínosy členství České republiky v Evropské unii z hlediska upevnění 

hospodářského a politického systému v České republice zahrnují například 

podporu Evropské unie v úspěšném zakončení české ekonomické transformace, 

posílení českého demokratického politického systému a právního státu 

a vytvoření dokonalého prostoru pro rozvíjení české národní identity. 

Listina základních práv Evropské unie rozšiřuje práva občanů Evropské 

unie a dochází také к rozšíření českých práv občanů o práva Evropské unie. 

V rámci toho bych zmínila Institut evropského občanství, který byl zaveden 

Maastrichtskou smlouvou. Vstupem ČR do EU připadl i českému občanovi, 

který díky němu získal značné výhody. Občanem Evropské unie je totiž každá 

osoba, která má státní příslušnost některého členského státu Evropské unie. 

Práva občanů evropské unie jsou následující: 

každý občan Unie má právo se svobodně pohybovat a pobývat 

na území každého členského státu Evropské unie 

- každý občan Unie pobývající v jakémkoli členském státě EU, jehož není 

příslušníkem, má právo volit a být volen v obecních volbách v členském 

státě, ve kterém právě pobývá 

- každý občan Unie pobývající v jakémkoli členském státě EU, jehož není 

příslušníkem, má právo volit a být volen ve volbách do Evropského 

parlamentu v členském státě, ve kterém právě pobývá 

- každý občan Unie má právo v třetích, nečlenských zemích, kde není 

diplomatické zastoupení jeho země, právo na ochranu diplomatickými úřady 

kterékoli jiné členské země Unie 

- každý občan Unie má petiční právo к Evropskému parlamentu 

- každý občan Unie se může obracet na ombudsmana. 

Tyto výhody český občan využije zejména při dlouhodobějším pobytu na 

území jiného členského státu nebo při svých zahraničních cestách 

do nečlenských zemí. Institut evropského občanství mu poskytuje větší záštitu 

a bezpečnost. 
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Přínosy v hospodářské oblasti znamenají pro Českou republiku především 

začlenění do nej významnějšího světového hospodářského sektoru, dále 

urychlení ekonomického rozvoje České republiky a růstu životní úrovně 

obyvatel České republiky, nárok České republiky na značný objem nenávratné 

hospodářské pomoci od Evropské unie, přístup к výhodným úvěrům Evropské 

investiční banky, zvýšený příliv zahraničních investic do České republiky, 

otevření nových trhů pro české výrobky, solidární pomoc v případě přírodních 

katastrof (např. ničivých povodní), pomoc Evropské unie v řešení problémů, 

které jsou nad síly a možnosti České republiky a v neposlední řadě otevření 

cesty do Hospodářské a měnové unie. 

Je nepochybné, že výhody členství České republiky v Evropské unii 

převažují nad jeho nevýhodami. Vstup do Evropské unie umožnil České 

republice vytvořit podmínky pro lepší využití jejího ekonomického potenciálu a 

tudíž urychlení ekonomického růstu. Došlo к výraznému rozšíření 

podnikatelského prostředí a konkurenčního prostředí, čímž se zajistil příliv 

zahraničních investic a kapitálu, protože vstupem do EU se zahraničním 

investorům otevřely v ČR nové možnosti a je pro zahraniční investory mnohem 

přitažlivější, došlo к navýšení českého exportu a celkového mezinárodního 

obchodu České republiky, jelikož české výrobky jsou po úpravách v některých 

odvětví schopné uspět v ostré konkurenci evropských výrobků, výrazně se 

zvýšila produktivita práce, díky čemuž došlo к růstu mezd. Toto všechno jsou 

faktory, které se ve vzájemné interakci promítají v konečném ekonomickém 

růstu naší země. 

Členství v EU přináší teoreticky také příznivý vývoj na trhu práce a právo 

hledat si zaměstnání a pracovat ve všech členských zemích Evropské unie. 

Víme, že v praxi to vypadá poněkud jinak, ale o tom budeme ještě hovořit níže. 

Evropská unie klade důraz na zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců ve 

všech svých členských státech, na posílené postavení zaměstnanců, 
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na zefektivnění sociální péče státu a posílení práv českého spotřebitele22, což se 

dále následně odráží na sociálním postavení českých občanů a na jejich životní 

úrovni23. 

Vývoj HDP České republiky po jejím vstupu do EU 

Výše bylo řečeno, že vstup do Unie umožnil České republice lépe využít její 

ekonomický potenciál a pomohl к příznivému ekonomickému růstu. Česká 

republika byla na vstup do Evropské unie dobře připravena a má tedy 

předpoklady se rychle adaptovat na podmínky Evropské unie. Ekonomický růst 

ČR je vyšší než ekonomický růst Evropské unie a hypotézy mluví o tom, 

že tento stav bude trvat několik dalších let. Tímto vývojem se bude rozdíl mezi 

hospodářskou úrovní Evropské unie a České republiky postupně stírat. Je 

nepochybné, že členství v integračním uskupení Evropské unie má příznivý vliv 

na tempa ekonomického růstu České republiky, aleje také důležité si uvědomit, 

že Evropská unie je jako celek rozvinutá ekonomika, pro níž je těžké vykazovat 

vysoká tempa ekonomického růstu. Naproti tomu česká ekonomika začala před 

16 lety svoji ekonomickou transformaci, takže pro ni není problém vysokých 

temp ekonomického růstu dosáhnout. Ale podle mého názoru by to pro ni 

bez podmínek, které má díky vstupu do Evropské unie, nebylo tak jednoduché. 

Z následujícího grafu vidíme, jak se vyvíjí HDP České republiky po jejím 

vstupu do Evropské unie. Na čáře s čtverci je vývoj HDP Evropské unie, který je 

poměrně konstantní, oproti tomu na čáře s kosočtverci je vidět dynamický vývoj 

22 platí jasná zásada, ž e výrobky umístěné na trhu E U musí být bezpečné; zvláštní pravidla 
upravují i sféru zásilkových služeb a ochrany zákazníkova soukromí; záruční doba v ČR po 
vstupu do EU trvá 2 roky a EU dbá na zajištění soudní vymahatelnosti práva spotřebitele 

23 Životní úroveň je souhrn všech užitných hodnot materiálních, kulturních, sociálních i 
morálních, které jsou obyvatelstvu v daném čase a daném prostoru pro uspokojování životních 
potřeb к dispozici. Její měření je dosti obtížné vzhledem k tomu, že ne všechny složky jsou 
kvantifikovatelné. Do životní úrovně patří například dostupnost kulturních zařízení, kvalitní a 
čistá doprava, systém zdravotní a sociální péče, vzdělávací systém, kvalita vody a ovzduší a tak 
podobně. 
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HDP České republiky. Podle hypotéz má na růstu HDP po vstupu do EU velkou 

zásluhu právě nárůst exportu České republiky, o čemž budu mluvit ještě blíže. 

Grafč.2, Meziroční růst HDP ČR a EU 25 

Zdroj: Zdroj: Had; Stach; Urban 2005 
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Meziroční růst HDP ČR a EU25 

Růst produktivity práce vo vstupu České republiky do EU 

Růst produktivity práce má vliv na celkový ekonomický růst České 

republiky, který je díky vstupu do EU dynamičtější. Proto jsem se růst 

produktivity práce rozhodla zařadit také do výhod vstupu České republiky 

do Evropské unie. 

Po vstupu do Evropské unie muselo mnoho podniků zmodernizovat a upravit 

svoje provozy tak, aby odpovídaly evropským normám. I díky tomu došlo 

ke zvýšení produktivity práce, která má následně vliv na příznivý vývoj mezd 

a schopnost českých podniků konkurovat evropskému trhu. 

V následujícím grafu se můžeme přesvědčit, jak se produktivita práce, 

přibližuje po vstupu ČR do EU к průměrné produktivitě práce států EU. Je tam 

znázorněna i prognóza dalšího očekávaného vývoje produktivity práce v České 

republice výhledově do roku 2008. 
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Graf č.3, Produktivita práce v ČR 

Zdroj : Had; Stach; Urban 2005 
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Když Česká republika vstoupila v květnu roku 2004 do Evropské unie, 

přijala zároveň pravidla jednotného vnitřního trhu, který zahrnuje čtyři základní 

svobody: volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb služeb a volný 

pohyb kapitálu mezi členskými zeměmi Evropské unie. 

V rámci jednotného vnitřního trhu řeší Evropská unie především Společnou 

obchodní politika, která stanovuje pro všechny země Evropské unie v rámci 

jednotného vnitřního trhu Jednotné stanovení a úpravu celních tarifů pro dovoz 

do Evropské unie, jednotná opatření na ochranu obchodu, jednotný způsob 

uzavírání obchodních smluv mezi členskými zeměmi Evropské unie a třetími 

zeměmi a jednotný postup v liberalizaci obchodu."24 

Členství v Evropské unii umožnilo zvýšení exportu ČR, což je další faktor, 

který ovlivňuje celkový ekonomický růst. 

„Vstup do Evropské unie zintenzívnil výměnu zboží se zahraničím u všech 

nových členských zemí regionu střední Evropy. ČR však loni jako jediná 

vykázala mimořádný úspěch v souhrnném parametru měřícím výsledek 

obchodní výměny se zahraničním - zatímco Maďarsku, Polsku ani Slovensku se 

24 Boháčková; Jeníček; Svatoš 2003, s.35 
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v posledních šesti letech nepodařilo vymanit z deficitů zahraničního obchodu, 

ČR zaznamenala v roce 2005 pozitivní obchodní bilanci. Zřetelný je i posun 

v konkurenceschopnosti - v loňském roce čeští exportéři zvýšili svůj podíl 

na dovozech do EU 25 na 2,6 % (v roce 1999 činil podíl 1,5 %), což je přibližně 

stejně jako u Polska, jehož ekonomika je však co do velikosti podstatně větší 

(podle HDP 2,5krát). Fakt, že během šesti let se podíl českých exportů do unie 

na jejích dovozech zvýšil l,7krát, dokazuje vysokou schopnost české 

ekonomiky konkurovat na vyspělých trzích. Ve srovnání se svými 

středoevropskými konkurenty si ČR stále udržuje nejvyšší podíl exportů 

na německý trh, v podílu exportu strojů a zařízení na celkových vývozech je 

druhá za Maďarskem...Při jistém zjednodušení lze konstatovat, že za necelé dva 

roky členství v EU stouply vývozy do unie vyjádřené v eurech nejvíce v případě 

Polska (+ 44 %) a ČR (+43%)."25 

Pro bezproblémové fungování jednotného vnitřního trhu je důležitá také 

Společná dopravní politika a to především „z následujících důvodů: společná 

dopravní politika vede к usnadnění volného pohybu zboží a služeb, 

mezi členskými státy dochází neustále к nárůstu objemu přepravovaného zboží, 

doprava má vliv nejen na obchod, ale i například na rozvoj regionů, na životní 

prostředí, na životní úroveň obyvatelstva a jeho zaměstnanost a v neposlední 

řadě volný přístup к poskytování dopravních služeb na území kteréhokoliv státu 

Evropské unie vnese konkurenční podmínky a povede к úspoře nákladů."26 

Evropská unie si od Společné dopravní politiky také slibuje lepší propojení 

regionů a tím větší šance na vznik nových pracovních příležitostí. V tomto 

kroku spatřuje svoji šanci na snížení míry nezaměstnanosti také ČR. 

V rámci jednotného vnitřního trhu se kromě Společné hospodářské 

a dopravní politiky řeší zejména také Společná zemědělská politika. Co se týká 

Společné zemědělské politiky, v rámci jednotného vnitřního trhu se zemědělské 

produkty po celém prostoru Evropské unie pohybují volně a existují společná 

25 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/analvy.y esu, dne 3.11.2006 

26 Boháčková; Jeníček; Svatoš 2003, s.36 
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pravidla pro tvorbu cen agrárních produktů. Evropský zemědělský model má 

čtyři následující pilíře: 

- zachovat co největší plochu zemědělské půdy a snižovat rozdíly mezi 

bohatými a chudými regiony 

- rozvíjet zemědělskou činnost, to znamená nejen pěstovat a chovat, 

ale také udržovat krajinu 

- rozvíjet enviromentální služby a jinou nezemědělskou činnost 

- propojit zemědělskou činnost s rozvojem obvykle zaostalého venkova. 

Tyto jmenované úkoly a cíle společného evropského hospodářství velmi 

prospívají českému zemědělství, které se stále ještě plně nevyrovnalo 

s transformačním procesem svého agrárního sektoru. České republice tyto pilíře 

rozvoje společného zemědělství pomůžou také ve stírání rozdílů mezi 

jednotlivými regiony, protože v této oblasti jsou rozdíly přímo markantní. 

Společná zemědělská politika přináší České republice řadu výhod, 

jelikož českým zemědělcům umožňuje přístup к řadě evropských dotací, 

na které by jako občané nečlenské země neměli nárok. Bohužel ale také klade 

řadu podmínek týkající se například hygienických směrnic nebo třeba vývozních 

kvót. „Cílem vlády České republiky při jednání o vstupu do Evropské unie bylo 

zachovat a posílit konkurenceschopnost českých podniků v rámci evropského 

trhu a udržet dosavadní rozměr českého zemědělství. Tohoto cíle se podařilo 

dosáhnout. Česká vláda dojednala pro české zemědělce lepší podmínky než byl 

původní návrh Evropské komise...V přepočtu na koruny bude к dispozici 

na rozvoj venkova ze zdrojů Evropské unie na období 2004 - 2006 nejméně 

14,4 mld Kč, tj. 4,8 mld. Kč ročně. Před vstupem do Evropské unie Česká 

republika na tato opatření vynakládala cca 2,7 - 2,8 mld Kč ročně. Znamená to, 

že objem prostředků poskytovaných Evropskou unií na tento účel bude téměř 

dvakrát vyšší než národní prostředky vynakládané v době před vstupem 

do Unie."27 

Na základě prvních analýz, které odborníci prováděli rok po vstupu České 

republiky do Evropské unie, museli konstatovat, že české zemědělství si 

po vstupu České republiky do Evropské unie výrazně polepšilo. Nesplnilo se 

očekávání, že vstup do Unie bude mít negativní vliv na objem spotřeby potravin, 

27 Had; Stach; Urban 2005, s.l 10 
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na maloobchodní ceny potravin a nedošlo ani k tomu, že by byl český trh 

zavalen velkým množstvím levných potravin z dalších členských států Evropské 

unie. Zlepšilo se také sociální postavení českých zemědělců. 

V rámci Evropské unie funguje také Společná měnová politika. Členské státy 

eurozóny se zřekly svých národních měn ve prospěch měny společné - eura. 

Česká republika do měnové unie prozatím nevstoupila, podmínkou jejího vstupu 

je plnění maastrichtských kritérii znázorněných v tabulce č.2. 

Česká republika se к přistoupení do hospodářské a měnové unie dokonce 

přímo smluvně zavázala podpisem Smlouvy o přistoupení к Evropské unii. 

Plánovalo se, že naplnění maastrichtských kritérií a tím vstup do měnové unie se 

České republice podaří do roku 2009, ale poslední ukazatele předznamenávají, 

že toto datum naplněno nebude. Bohužel situace pro přijetí jednotné měny se 

pro Českou republiku nevyvíjí příznivě a tak se v nej bližší době předpokládá 

potvrzení, že jednotná měna ve stanoveném čase přijata nebude. Kromě toho, 

že se opět zvyšuje schodek státního rozpočtu, musela by Česká národní banka už 

od příštího roku, tj. od roku 2007, zafixovat korunu, aby splnila požadavky 

v oblasti nominálního měnového kurzu. Jak se České republice prozatím daří 

plnit Maastrichtská kritéria se můžete podívat v Tabulce č.2 v Příloze В. I přes 

nepříznivé ekonomické prognózy se ovšem České republice vstupem do EU 

cesta do měnové unie otevřela a záleží jen na ní, jak důsledně bude prosazovat 

splnění Maastrichtských kritérií. 

„Pro zavedení eura mluví závažné argumenty. Podnikům při obchodech 

s obchodními partnery v rámci měnové unie nevznikají náklady na směnu. 

Při mezinárodních investicích a při vývozu a dovozu zboží mezi zeměmi 

Evropské unie odpadá měnové riziko, takže nevznikají náklady na kurzové 

zajištění. Obchody mimo Evropskou měnovou unii jsou stále častěji uzavírány 

v euru, takže i zde je možno ušetřit náklady na směnu a kurzové zajištění. Velký 

význam má i stabilita měny. Vývoj směnných kurzů vůči ostatním měnám 

ukazuje, že si euro stojí velmi dobře. Nelze opomenout ani výhody 

pro spotřebitele projevující se lepším mezinárodním cenovým srovnáním 

a odpadnuvší nutnosti směny při zahraničních cestách. Stoupenci rychlého 

zavedení eura též připomínají, že Česká republika se svou orientací na euro již 
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vzdala vlastní měnové a devizové politiky, a že hospodářsko politické cíle 

hospodářské a měnové unie (nízká inflace a vyrovnaný rozpočet) jsou 

pro zemi výhodné...Proti příliš rychlému zavedení eura se uvádí argument, 

že ustanovení Paktu stability a růstu by mohla být pro Českou republiku příliš 

svazující a mohlo by oslabit ekonomický růst."28 

Kromě výše zmíněných výhod si Evropská unie od společné měny slibuje 

také nízkou míru inflace a nízké úrokové sazby. Jednotná měna je velmi 

výhodná i pro (českého) spotřebitele, jelikož umožňuje vytvořit lepší 

konkurenční prostředí a porovnávat ceny v jednotlivých státech Evropské unie. 

To umožní (českému) zákazníkovi lépe poznat, co je v jednotlivých státech 

levnější a co naopak dražší. 

Tabulka č.2, Maastrichtská kritéria pro vstup zemí do eurozóny 

Deficit 

veřejných 

rozpočtů 

Schodek veřejných financí nesmí přesáhnout 3% HDP 

Veřejný dluh Celkový veřejný dluh nesmí překročit 60% HDP 

Inflace Udržení cenové stability a průměrná míra inflace, která 

po dobu jednoho roku nepřesáhne o více než 1,5% míru 

tří členských zemí s nejnižší inflací 

Úrokové sazby Dlouhodobé úrokové sazby nesmí přesáhnout o více než 2 

procentní body sazby tří zemí s nejnižší inflací 

Nominální 

měnový kurz 

Země musí poslední dva roky dodržovat stanovené 

rozpětí fluktuace své měny vkurzovém mechanismu 

ERM, a to bez devalvace centrální parity kurzu 
1 MM,ï.ïh-Tlw;ilTlïl,T.ïi-.ïi-.lï,- гппгугггм..,̂  -, •'-"•-'•' •• ' • • '"-ľ--—i— • '"-v v.';-. M,; ŕ.•.,,.•...., ,,, ...:.„,„ ,и ,.,• , ... . VV.V,; îiV -, ň.n.v,v. v.. 

Zdroj: CAHLIK, T. - MARKOVA, J. Ekonomika České republiky v novém prostoru 
Evropské unie, s.25 

27 Had; Stach; Urban 2005, s.l 10 
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Integrační proces Evropské unie a existence jednotného vnitřního trhu 

vede к nutnosti důsledné spolupráce v oblasti řešení sociálních otázek. Vstup 

ČR do EU má nesporné ekonomické výhody, ale tyto výhody by bez cílených 

zásahů Evropské unie mohly způsobit značné nejistoty v oblasti sociální. 

Jednotný vnitřní trh s sebou nese značná sociální rizika. Tato rizika se začala 

v řadě států ES projevovat už koncem 80. let 20. století. Šlo hlavně o obavy 

ze ztráty pracovního místa z důvodu stěhování podniků do míst s menšími 

výrobními náklady a přílivů imigrantů jako levné pracovní síly. 

Evropská unie do záležitostí sociálního zabezpečení jednotlivých členských 

států nezasahuje. Těmto státům dává pouze souhrnná doporučení, jak sociální 

zabezpečení zefektivnit. Sociální zabezpečení je tak plně v kompetenci 

jednotlivých států.Sociální politika Evropské unie je uplatňována principem 

subsidiarity, který je založen na tom, že je žádoucí, aby každý nejprve pomohl 

sám sobě; stát vstupuje na scénu až tehdy, když jedinec veškeré možnosti 

vyčerpal. Má minimum sociálních standardů, které jsou ale platné ve všech 

státech Evropské unie. Tyto standardy mají chránit před nekalou hospodářskou 

soutěží a nedodržováním sociálních norem z důvodu větší 

konkurenceschopnosti. Evropská unie propojila hospodářskou politiku se 

sociální politikou a politikou zaměstnanosti. Obecně lze říci, že Evropská unie 

prosazuje a zajišťuje základní sociální práva pracujících a dbá na ochranu 

slabších partnerů. 

Česká republika sociální politiku Evropské unie musela začít respektovat 

už jako přidružená země. „Příprava kandidátských zemí na vstup do Evropské 

unie v oblasti sociální politiky nemohla být výlučně zaměřena na pouhou 

transpozici závazných norem komunitárního práva ES do právního prostředí 

jednotlivých kandidátských zemí. Znamenalo to „přihlášení se" těchto států 

ke společnému trendu evropské sociální politiky, spočívajícímu v prosazování 

a zajišťování základních sociálních práv pracujících, užší koordinaci sociálních 

systémů kandidátských zemí se systémy členských zemí Evropské unie, přijetí 

a prosazování společných programových dokumentů a doporučení v oblasti 

sociální politiky a politiky zaměstnanosti...Zvýšenou pozornost musely 

kandidátské země věnovat též podpoře, rozvoji a kultivaci systému sociálního 

partnerství a všech forem sociálního dialogu jako nezbytné podmínky rozvoje 
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a zároveň nedílné součásti aktivní sociální politiky a politiky zaměstnanosti 

Evropské unie."29 

Sociální dimenze se v rámci jednotného vnitřního trhu zaměřuje především 

na oblast mzdové politiky, na oblast zaměstnanosti a vytváření sociálních rezerv 

pro sociální účely. Já se zaměřím na příznivý vývoj mezd v České republice 

po jejím začlenění do Evropské unie, na vývoj trhu práce a na získání výhod 

v rámci důchodového zabezpečení. 

Vývoj mezd v České republice po jejím vstupu do EU 

Po vstupu České republiky do Evropské unie všichni čekali, jak se bude 

vyvíjet růst cen a zda růstu cen bude odpovídat také růst mezd. Jelikož růst 

mezd je podmíněn růstem produktivity práce a celkové ekonomické úrovně naší 

republiky, už předběžně se předpokládalo, že situace po vstupu České republiky 

do Evropské unie bude pro tyto záležitosti příznivá. Skutečnost ve vývoj 

českých mezd po vstupu České republiky do Evropské unie J e lepší, než se 

očekávalo. Ceny se v důsledku vstupu do Evropské unie zvýšily jen asi o půl 

procenta, celková roční inflace dosáhla hodnoty 2,8% a průměrné nominální 

mzdy v národním hospodářství vzrostly ve stejném období o 6,6%. Znamená to, 

že reálné mzdy a platy rostou...Výhled na nadcházející období je příznivý. 

Očekávaný ekonomický růst a růst produktivity se projeví v dalším růstu 

nominálních a reálných mezd. Agentura Patria Online odhaduje, že se nominální 

mzdy budou v nejbližších letech zvyšovat asi o 7,5% ročně, tedy poněkud 

rychleji než v současné době. Průměrná hrubá nominální měsíční mzda se bude 

v roce 2008 pohybovat mezi 23 - 24 tisíci Kč, a čistá mzda zhruba okolo 20 tisíc 

Kč."30 

Lze říci, že jak v předvstupním období, tak i po vstupu České republiky 

29 Kol. autorů 2002, s.35, 36 
30 Had; Stach; Urban 2005, s.87 
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do Evropské unie české mzdy směřují к postupnému srovnání se mzdami 

v Evropské unii. Srovnání bude ovšem ještě dlouhodobá záležitost, která bude 

záviset na mnoha faktorech, například na efektivní hospodářské politice a stálém 

zlepšování produktivity práce, kromě toho na snaze o rozvoj všech regionů 

České republiky. 

Český trh práce po vstupu do EU, vývoj nezaměstnanosti 

Vstup do Unie se odrazil také na politice zaměstnanosti a českém trhu práce. 

„Politika zaměstnanosti ES stojí od roku 1997 (nově) na čtyřech pilířích, které 

jsou propojeny do komplexní strategie - vytvoření podmínek jak pro docílení 

pružnosti podniků vůči měnícím se podmínkám trhu, tak i zajištění vhodných 

pracovních příležitostí: zvyšování zaměstnanosti, rozvoj podnikání, podporování 

adaptability podniků a posilování stejných příležitostí pro muže 

a ženy...Směrnice ES v oblasti zaměstnanosti nejsou závaznými právními 

normami. Směřují však ke koordinaci politik, ke sledování společného cíle, 
T I 

a proto jsou závazné politicky." Evropská unie dbá na to, aby bylo na trhu 

práce posíleno postavení a právo zaměstnance. 

Dokument, který Českou republiku provázel na cestě do Evropské unie, 

je tzv. Společné hodnocení priorit politiky zaměstnanosti. Obdržela ho 

od Evropské unie v květnu 2000. Šlo o vytipování oblastí, kde by měla Česká 

republika přistoupit ke změnám. Česká republika měla hlavně „udržovat 

přiměřený mzdový vývoj v souladu s růstem produktivity práce, koordinovat 

daňový systém a systém dávek, podporovat profesní a územní mobilitu, 

přezkoumat důchodový systém z hlediska zaměstnanosti, posílit veřejné služby 

zaměstnanosti a orientaci politiky na prevenci a aktivaci, modernizovat 

odbornou přípravu na povolání a odborný výcvik, dále zesílit institucionální 
32 

struktury potřebné к čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu." 

31 Kol. autorů 2002, s.265 
32 Kol. autorů 2002, s.267 
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Pro Evropskou unii je prioritní trvalé snižování nezaměstnanosti. Řeší to 

vytvářením nových pracovních míst, což umožňuje příznivý ekonomický růst 

Evropské unie. Na program zvyšování zaměstnanosti vynakládá ze sociálního 

fondu značné sumy, ale zatím to vypadá tak, že i přes veškerou snahu se 

Evropské unii nijak výrazně nezaměstnanost snížit nedaří. 

Česká republika vzala doporučení Evropské unie, které dostala ve svém 

předvstupním období, vážně a podnikla řadu kroků к zefektivnění českého trhu 

práce a hlavně lepší profesní připravenosti českých pracujících. Velkou 

pozornost věnuje prevenci, dále zajištění toho, aby nezaměstnaní byli při hledání 

pracovního místa aktivní a zodpovědnější, zajišťuje kvalitní rekvalifikační 

kurzy33 podle toho, jaké pracovníky určitý region potřebuje, absolventy škol 

motivuje к hledání místa tím, že stát zavedl pro absolventy škol nárok 

na podporu v nezaměstnanosti až po 12 odpracovaných měsících, kromě toho se 

snaží o přilákání zahraničních podniků, které by zde vytvořily nové pracovní 

příležitosti. 

V České republice nezaměstnanost od roku 1995 do roku 2000 neustále 

stoupala. O tom se můžeme přesvědčit v Tabulce č.3. Od roku 2001 se ji 

podařilo srazit těsně nad 8%, od té doby se kolem této hranice neustále drží. 

Momentálně je kolem 7,8%, ale nepředpokládá se, že by sej i i přesto, že Česká 

republika vykazuje téměř 6% tempa ekonomického růstu (Evropská unie má 

kolem 4%), podařilo snížit pod 7%. Česká republika má tedy obdobný problém 

jako celá Evropská unie. 

Tabulka č.3, Obecná míra nezaměstnanosti v České republice 

Zdroj: autor diplomové práce 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Obecná míra 

Nezaměstnanosti % 
4,0 3,9 4,8 6,5 8,7 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 

(Údaje pro vypracování tabulky převzaty z : http://www.czso.cz/. dne 3.11.2006) 

33 Pro rekvalifikaci motivuje stát tím, že uchazeči mají nárok pobírat po dobu trvání 

rekvalifikačního kurzu až 60% svého posledního průměrného výdělku, což ale samozřejmě vede 

к nutnosti navýšit výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti. 
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Na českém trhu práce jsou velké regionální rozdíly. Největší míra 

nezaměstnanosti je na Ostravsku, na střední Moravě a na severozápadě Cech. 

Nejmenší naopak ve středních Čechách a v Praze. Výhodou vstupu České 

republiky do Evropské unie je pro tyto regiony to, že mají nárok na vysoké 

finanční dotace od Evropské unie na podporu zaměstnanosti. 

Ale Evropská unie nefinancuje tyto programy celé. Vyžaduje spolufinancování 

ze strany těchto regionů. Dotace ale mohou zajistit ekonomický rozvoj těchto 

regionů. Mohou podpořit různorodost podnikatelských aktivit v regionu 

a nepřipustit více vzniku situace, kdy byly regiony závislé pouze na těžkém 

průmyslu, který byl ale mnohdy díky vyčerpání zásob přesunut na nová naleziště 

a míru nezaměstnanosti ještě zvedl. Díky svému vstupu do EU Česká republika 

také musela navýšit výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti, aby byla schopna 

kopírovat trendy Evropské unie a nezaměstnanost v budoucnu snižovat. 

Postavení českých důchodců po vstupu České republiky do EU 

Důchodci tvoří téměř čtvrtinu obyvatel České republiky a bedlivě sledují, 

co pro ně bude znamenat členství v Evropské unii a co jim přinese. Bojí se, 

že pro ně bude mít zejména negativní důsledky v podobě růstu cen, což se 

odrazí na jejich životní úrovni. 

Co se týká nominální výše vyplácených starobních důchodů, téměř nic se 

vstupem České republiky do Evropské unie pro české důchodce nezměnilo. 

Ekonomický růst České republiky je sice poměrně příznivý, ale výši 

nominálních důchodů neovlivňuje. Průměrná výše starobního důchodu byla 

v roce 2005 na výši zhruba 7687,- Kč, což činí asi 40% průměrné hrubé mzdy 

v národním hospodářství. Důchody jsou každý rok к 1.lednu valorizovány o výši 

inflace uplynulého roku. Poslední valorizace proběhla tedy 1 .ledna 2006. cenová 

hladina České republiky ale oproti očekávání nijak výrazně nevrostla, tudíž se 

ani v budoucnu neočekává nijak výrazné navýšení starobních důchodů? Mojí 

27 Had; Stach; Urban 2005, s.l 10 
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hypotézu dokazuje i následující citace. Předpokládá se, že „nominální hodnota 

průměrného důchodu by mohla vzrůst z cca 5962 Kč v roce 2000 téměř 

na 11 000 Kč v roce 2008, tedy téměř na dvojnásobek. Vzhledem к nízké 

očekávané hodnotě inflace a vzhledem k tomu, že důchody jsou jen z části 

valorizovány podle růstu mezd, přikláníme se к skromnějšímu odhadu, podle 

něhož by průměrná výše starobního důchodu mohla do roku 2008 vzrůst asi 

na 9000 Kč."35 Očekávaný růst starobních důchodů si můžete prohlédnout ještě 

v Grafu č.4. 

Když se členství v Evropské unii pozitivně nepromítlo v navýšení starobních 

důchodů, proč tedy zmiňuji tuto oblast ve výhodách vstupu ČR do EU? 

Evropská unie totiž přináší českým občanům výhody v oblasti důchodového 

zabezpečení. Jde především o získání možnosti pobírat důchod také za období 

odpracovaná v jiných státech EU, nejen v ČR. Pokud se občan České republiky 

rozhodně pracovat nebo pobývat v jednom ze členských států Evropské unie 

a bude zde minimálně rok platit pojištění, bude mu muset tento stát vyplácet 

starobní důchod od chvíle, kdy do něho český občan nastoupí. Důchod se tak 

může skládat z více položek a důchod si penzista může nechat posílat 

na libovolnou adresu nebo účet ve státech Evropské unie. „Podle předpisů 

Evropské unie osoba, která využívá práva na volný pohyb v rámci Unie, nesmí 

být v horším postavení, než osoba, která bydlela a pracovala jen v jednom 

členském státě. Pro všechny platí princip rovného zacházení."36 

Čeští občané po vstupu České republiky do Evropské unie získali kromě 

možnosti pobírat důchod od všech států EU, kde minimálně jeden rok pracovali, 

především také vyšší právní ochranu ve stáří. „Česká republika se vstupem 

do Evropské unie zavázala respektovat legislativu EU, zahrnující i Listinu 

základních práv, která v článku 25 konstatuje, že Unie „uznává a respektuje 

právo stárnoucích osob vést důstojný a nezávislý život" a v článku 34, že „Unie 

uznává a respektuje nárok na sociální příspěvky a sociální služby zajišťující 

35 Had; Stach; Urban 2005, s.89 
36 Had; Stach; Urban 2005, s.90 
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ochranu osob staršího věku v souladu s postupy stanovenými zákony 
li 

Společenství a národními zákony a praxí." 

Grafč.4, Růst průměrného starobního důchodu 

Zdroj: Zdroj: Had; Stach; Urban 2005 

Růst průměrného starobního důchodu 

10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000 

_____ 
-KČ 

f ť 

5.2. Nevýhody vstupu ČR do EU 

Omezení vyplývající pro Českou republiku ze členství v Evropské unii jsou 

následující: vstup České republiky do Evropské unie omezil státní suverenitu 

České republiky v některých oblastech ve prospěch sdílené suverenity evropské, 

dále se Česká republika po vstupu do Evropské unie nestala členem všech 

struktur, které byly v rámci Evropské unie vytvořeny, došlo к omezení volnosti 

České republiky při formulování a provádění politiky státu v některých 

oblastech, Česká republika také velmi pocítila po vstupu do Evropské unie 

důsledky zesílené konkurence, vstup do Evropské unie navíc ukončil platnost 

smluv České republiky s třetími zeměmi o oblastech volného obchodu a celních 

uniích a změnily se ceny některých výrobků a služeb. 

27 Had; Stach; Urban 2005, s.l 10 
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Omezení volnosti České republiky při formulování a provádění politiky státu 

v některých oblastech 

Ve výčtu nevýhod stojí to, že Česká republika byla vstupem do EU omezena 

při formulování a provádění politiky státu v některých oblastech. 

ČR se musela začlenit do tzv. „Společné politiky" Evropské unie. Tu tvoří 

Společná obchodní politika, Společná dopravní politika, Společná zemědělská 

politika. Oblasti sociální politiky, regionální politiky, politiky ochrany životního 

prostředí, politiky ve vědě, výzkumu a vzdělávání, politiky v oblasti energetiky 

a politiky na ochranu spotřebitele pak spadají do tzv. „koordinované politiky", 

kde si rozhodující slovo ponechávají členské státy ve své režii a orgány 

Evropské unie nemají výlučnou pravomoc, což ale neznamená, že by do těchto 

oblastí nezasahovala vůbec. Dává jednotlivým státům v těchto oblastech jistá 

doporučení. Ze začlenění do Společné politiky plynou určité výhody, ale také 

nevýhody v podobě povinnosti podřídit se určitým evropským normám 

a standardům. 

Tady bych se ještě jednou vrátila ke sféře zemědělství. V podkapitole 

Výhody vstupu ČR do EU jsem se zmínila o tom, že českému zemědělství vstup 

ČR do EU výrazně prospěl. Ale tady je třeba se na to dívat ze strany českého 

spotřebitele a ze strany českého zemědělce. Nespornou výhodou pro českého 

zemědělce je možnost dosažení velkého objemu finančních dotací, ale s tím 

právě souvisejí i jisté nevýhody a povinnosti, které Evropská unie českým 

zemědělcům diktuje. Ve snaze České republiky o plnění zemědělských cílů 

Evropské unie můžeme sledovat snahy o rozvoj venkova, preferování a důraz 

na výrobu zdravotně nezávadných potravin, které musí splnit velmi přísná 

kritéria Evropské unie, výhledově plánované změny v oblasti šetrných 

a ohleduplných technologií při chování hospodářských zvířat a nově zaváděné 

normy a nařízení pro ochranu kvality životního prostředí. Tyto společné cíle 

začala Česká republika plnit už ve svém předvstupním období, ale v některých 

oblastech, jak je zmíněno v podkapitole 4.1., bylo zavedení změn časově 

nebo finančně tak náročné, že by to bylo nad možnosti České republiky. Proto si 

pro tyto oblasti vyjednala přechodné podmínky (například zavedení šetrných 
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chovných klecí pro chov kuřat nebo hygienické změny ve velkých provozech 

vyrábějících potravinářské výrobky). Evropská unie klade velký důraz 

na naprostou zdravotní nezávadnost a kvalitu zemědělských výrobků a drží 

pečlivý dohled nad zacházením se zvířaty v zemědělských chovech. Tudíž čeští 

zemědělci musí vynakládat velké objemy peněz na modernizaci své výroby 

a modernizaci svých provozů a chovů. Ale tady můžeme pozorovat střet mezi 

nevýhodami plynoucími pro zemědělce a naopak získáním vyšší ochrany 

pro českého spotřebitele, který si díky těmto nařízením může být jistý vyšším 

hygienickým standardem zemědělských výrobků. 

Změny cen některých výrobků a služeb 

Ceny se oproti očekávání po vstupu do Evropské unie zvedly jen nepatrně. 

Přispěl k tomu velký počet obchodních řetězců na českém trhu, které si díky 

velké konkurenci nemohou dovolit výrazné zvýšení cen. Část cen se zvedla díky 

DPH, zbytek ovlivnila úprava celních tarifů. 

Co se týká změn cen některých výrobků a služeb, bylo to v důsledku 

požadavku Evropské unie, aby se některé komodity přesunuly ze snížené sazby 

DPH do sazby základní, aby mohlo dojít к harmonizaci se sazbami EU. Sazba 

základní DPH u nás byla 22%, což by ale zvedlo ceny neúměrně к finančním 

možnostem českých občanů a výrazně by to snížilo jejich životní úroveň. Proto 

se vláda dohodla na kompromisu a základní DPH z 22% snížila na 19%. 

Cenová hladina Evropské unie a České republiky bude ještě dlouho rozdílná, 

ale musíme být připraveni na to, že bude postupně docházet к jejímu srovnání. 

Rozdíl cenové hladiny Evropské unie a České republiky vidíme v Grafu č.5 

a míru inflace České republiky v Tabulce č.4. 
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Tabulka č.4, Míra inflace v České republice 

Zdroj : autor diplomové práce 

ROK 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Míra inflace 

% 
9Д 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 

(Údaje pro vypracování tabulky převzaty z : http://www.czso.cz/. dne 3.11.2006) 

Graf č.5, Přibližování cenové hladiny v ČR a EU-25 

Zdroj: Had; Stach; Urban 2005 

přibližování cenové hladiny v ČR a EU-25 

Povinnost přispívat do společného rozpočtu EU 

Vstupem do EU nabyla Česká republika povinnost přispívat do společného 

rozpočtu Evropské unie, který vznikl v roce 1970, kdy Rada přijala rozhodnutí 

o „finanční samostatnosti Společenství a realizaci principu finanční solidarity". 

Ze společného rozpočtu financuje Evropská unie společné aktivity. 

Je třeba dodat, že společný rozpočet Evropské unie nemá žádnou souvislost 

s národními rozpočty jednotlivých států a je vždy sestavován jako vyrovnaný. 

Příjmy do společného rozpočtu plynou zvláštních zdrojů Společenství a pak 

právě z příspěvků jednotlivých členských států. Příspěvek jednotlivých 
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členských států se odvozuje od toho, jak se jejich hrubý domácí produkt podílí 

na hrubém produktu Evropské unie. Desítka států, které přistoupily do Evropské 

unie v roce 2004, tedy i Česká republika, byly doposud čistými příjemci. 

Znamená to, že ze společného rozpočtu Evropské unie do této chvíle pouze 

čerpaly, ale přichází doba, kdy nám tato výhoda skončí a pro náš stát to bude 

velká finanční zátěž. 

Přispívat do společného rozpočtu má ČR povinnost totiž i případě, že z něho 

nebude čerpat žádné finanční prostředky. 

Dočasné uzavření pracovních trhů některých členských států občanům ČR 

Omezení v tom smyslu, že se Česká republika po vstupu do Evropské unie 

nestala členem všech struktur pociťují občané ČR hlavně v tom, že nám členské 

země EU zavřely své pracovní trhy a teprve po téměř dvou letech je některé 

země začaly otevírat. Je to sice omezení dočasné, ale pro nás v tuto chvíli 

aktuální. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie se nám tedy otevřela možnost 

volného pohybu pracovních sil pouze teoreticky. Ještě před vstupem 

do Evropské unie se tu objevily obavy, že může dojít к odlivu českých 

kvalifikovaných pracovníků, kterým zahraniční firmy nabídnou lepší pracovní 

i platové podmínky a možnost profesního růstu. Tyto obavy se nakonec 

nepotvrdily. Sousední státy se obávaly, že jim levná pracovní síla z České 

republiky zvýší procento nezaměstnaných. Německo se s podílem 

nezaměstnaných potýká dlouhodobě, především ve východním Německu, 

Rakousko má nezaměstnanost naopak poměrně nízkou a obává se, že by mohl 

být tento stav narušen. V současnosti již 8 členských států EU-15 neomezuje 

vstup pracovníků z nových členských zemí na své pracovní trhy. Jde o Velkou 

Británii, Irsko, Švédsko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Řecko a Itálii. Ostatní 

členské státy původní EU-15 se buď rozhodly zachovat současný systém 

přechodných opatření - Německo, Rakousko, Lucembursko, uvedený v platnost 
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dnem vstupu nových členských států do EU, anebo se rozhodly pracovní trh 

částečně uvolnit pro nedostatkové profese - Dánsko, Francie, Belgie, 

Nizozemsko. 

Vzájemnou dohodou mezi osmi novými členskými státy EU byly národní 

pracovní trhy pro občany EU-8 ihned zpřístupněny. To znamená, že občané 

České republiky se mohou od 1 .května 2004 volně ucházet o práci v Polsku, 

Slovinsku, Slovensku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. 

Bez omezení mají občané České republiky přístup rovněž na kyperský pracovní 

trh, přičemž Kypr nemá mechanismus přechodného období do své přílohy 

Smlouvy o přistoupení vůbec zakotven. Malta uplatňuje systém automaticky 

vydávaných pracovních povolení. 

Nevýhody přijetí jednotné měny 

V rámci jednotné měny jsem se výše zmiňovala jen o jejích výhodách, ale její 

zavedení nepřináší samá pozitiva. Musím také zmínit nevýhody, které vstup 

do měnové unie pro Českou republiku má. V případě vlastní měny má Česká 

republika možnost řídit hospodářský růst a hospodářskou stabilitu monetárními 

prostředky prostřednictvím České národní banky. V případě přijetí jednotné 

měny euro ztratí ČNB tyto pravomoci a měnovou politiku začne řídit Evropská 

centrální banka, kterou případné ekonomické potíže České republiky zajímat 

nebudou natolik, aby kvůli nim přistoupila к razantním monetárním krokům. 

Jasným příkladem je například Itálie, která se do problémů dostala nedávno. 

Pokud by měla vlastní měnu a nebyla členem měnové unie, italská centrální 

banka by mohla monetárními prostředky zasáhnout a snížit například míru 

inflace. Právě na tyto hrozby upozorňují čeští odpůrci přijetí eura. 
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6. Názory obyvatel Berounska na Evropskou unii 

Pro zmapování názorů berounské veřejnosti na to, jestli pociťují, 

že Evropská unie změnila nebo ovlivnila jejich život v některých jeho oblastech, 

jsem použila data a čísla získaná z vlastní sondy, kterou jsem uskutečnila mezi 

obyvateli regionu Berounska v průběhu července až srpna roku 2006. Jelikož 

v Berouně bydlím, jsem si dobře vědoma zdejších „proevropských", případně 

„protievropských" nálad. Navíc zde budu pedagogicky působit, proto jsem se 

rozhodla sondu provést právě zde. Tento byť malý průzkum mi může být 

v budoucnu užitečný pro moji pedagogickou činnost. 

Čísla jsou získána z vyhodnocení dotazníků a nestandardizovaných 

rozhovorů. Vzorek dotazníku je pro názornost přiložen v Příloze C. 

Vzorek respondentů nebyl vybrán náhodně. Sestavovala jsem ho s úmyslem, 

aby reprezentoval všechny věkové i sociální skupiny obyvatelstva. Sondy se 

zúčastnilo celkem 100 lidí. 20 z nich je nezaměstnaných, jde o absolventy škol, 

kteří momentálně hledají svoje první zaměstnání, střední generaci i generaci 

předdůchodovou. 

Dvacet respondentů jsou studenti středních a vysokých škol. Čtyřicet 

respondentů reprezentují střední generace pracujících, tedy generaci 

v produktivním věku, přičemž dvacet z nich jsou vysokoškolsky a nebo 

středoškolsky vzdělaní, dvacet z nich lidé s nižším vzděláním (většinou 

s výučním listem), dvacet lidí nezaměstnaných a posledních dvacet respondentů 

jsou důchodci. Pro lepší přehlednost vzorek lidí uvádím také v tabulce č.5. 

Tabulka č.5, Účastníci dotazníkového průzkumu 

Zdroj: autor diplomové práce 

Celkem 

respondentů 

Studenti 

(SŠ, VŠ) 

Střední generace 

(vysokoškolsky 

a středoškolsky vzdělaní; vyučeni) 

Nezaměstnaní Důchodci 

100 20 20; 20 20 20 
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V dotazníku respondenti dostali 10 otázek, na které měli zaškrtnout pro 

snadnější vyhodnocení odpověď buď ano, ne, nevím. Dotazníky byly anonymní, 

přesto mi někteří účastníci sondy dali svolení se zveřejněním svého jména. To 

jsem ovšem neudělala, protože si myslím, že na to nemám právo a respektuji 

jejich soukromí. 

Vyhodnocení jednotlivých otázek včetně komentáře 

Otázka č.l: 

Myslíte si, že vstup do EU byl pro ČR správným krokem? 

Po vyhodnocení této otázky jsem byla překvapená výsledkem. 87% respondentů 

zaškrtlo odpověď ano, pouze 7% ne a 6% nevím. Čekala jsem, že záporně nebo 

neutrálně odpoví více respondentů. Drtivá většina obyvatel si tedy myslí, 

že vstup ČR do EU byl správný krok. 

Otázka č.2: 

Myslíte si, že členstvím v EU se zvýšilo mezinárodní postavení ČR? 

Tuto otázku jsem položila proto, aby se respondenti nad touto možností 

zamysleli, jelikož si možnost zvýšení mezinárodní prestiže se členstvím v EU 

obvykle ani nespojují. Zde už odpověď nebyla tak jednoznačná. Kladně 

odpovědělo 52% respondentů, záporně 21% respondentů a neví 27%. Vzhledem 

к tomuto zjištění nemůžu tvrdit, že by obyvatelé Berounska zastávali názor, 

že členství v EU opravdu zvedlo mezinárodní postavení ČR, jelikož sice téměř 

polovina respondentů odpověděla kladně, ale druhou polovinu tvoří téměř 

stejným dílem záporné a neutrální odpovědi. 
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Otázka č.3: 

Očekáváte, že členství v EU povede ke zlepšení života v naší zemi? 

Tato otázka koresponduje s následujícími otázkami č.4, č.5 a č.6. Je tedy 

zajímavé všímat si, zda se výsledná čísla shodují nebo se naopak výrazně liší. 

Vyhodnocení opět není jednoznačné. 51% odpovědělo ano, 30% ne a 19% neví. 

Tato otázka podle mého názoru vypovídá o tom, že vybraní občané Berounska 

pravděpodobně nemají přesnou představu, co do budoucna od členství v EU 

očekávat. 

Otázka č.4: 

Myslíte si, že se díky členství v EU zlepšila ekonomická situace naší země? 

Zde jsou výsledky poměrně překvapivé. Čekala jsem totiž více záporných 

odpovědí. Ano zaškrtlo 65%, ne 23% a nevím 12%. Podle výsledku tedy 

můžeme říci, že většina respondentů jsou zastánci hypotéz, že členství v EU 

skutečně vede к ekonomickému vzestupu naší země. 

Otázka č.§: 

Máte pocit, že členství ČR v EU nějakým způsobem změnilo vaši životní 

úroveň к lepšímu? 

Kladně se vyslovilo jen 35% dotázaných, záporně tentokrát poprvé vyšší 

procento, přesně 60%, nevím odpovědělo jen 5%. Zde je poprvé jasně vidět 

názor drtivé většiny. Zkrátka vstup ČR do EU zvýšení životní úrovně 

respondentů dotazníku nezvedl. 

Otázka č.6: 

Myslíte si, že členství v EU zlepšilo v naší zemi sociální jistoty? 

Odpovědi této otázky byly velmi vyrovnané. 44% odpovědělo ano, 47% ne 

a pouze 9% neví. 
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Otázka č.7: 

Myslíte si, že se vstupem do EU zlepšila politická situace v zemi? 

Zde byla odpověď naprosto jednoznačná. 78% dotázaných odpovědělo ne, ano 

0%, 22% neví. Z politické situace naší země je naprosto zklamaná drtivá většina 

respondentů, přičemž možná právě zlepšení politické situace země si od vstupu 

do EU slibovali nejvíce. 

Otázka č.8: 

Myslíte si, že díky členství v EU má český občan lepší možnosti 

dovolat se svých práv? 

Zde je výsledek také docela překvapující. Většina si myslí, že členství v EU jim 

skutečně zaručil vyšší možnost vymáhání svých práv. Kladně se vyjádřilo 61%, 

36% záporně, neví 3%. 

Otázka č.9: 

Zaznamenali jste, že EU zlepšila a zjednodušila českým občanům 

vyřizování věcí na českých úřadech? 

Myslím, že tato otázka je jedna z oblastí, ve které čeští obyvatelé čekali 

po vstupu do EU změnu к lepšímu. Jak ale z dotazníku vyplývá, rozhodně к ní 

nedošlo. 69% odpovědělo ne, jen 12% ano a 9% neví. 

Otázka č.10: 

Máte pocit, že díky členství v EU můžete snadněji cestovat? 

Zde jsou výsledky také lehko vyvoditelné. Většina se totiž vyslovila kladně. 

63% odpovědělo ano, 26% ne a 11 % neví. 
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Závěr a celkové hodnocení průzkumu 

Do celkového vyhodnocení mojí sondy zařadím kromě vyhodnocení 

dotazníků také informace, které jsem se dozvěděla z rozhovorů s několika 

respondenty. 

Z vyhodnocení dotazníků i nestandardizovaných rozhovorů vyplývá, že se 

členstvím v Evropské unii jsou spokojení hlavně občané mladší 40 let. Z tohoto 

vzorku nejvíce studenti a lidé s vyšším vzděláním, kteří jsou o výhodách 

i nevýhodách členství v Evropské unii lépe informováni. Nespokojeni jsou 

naopak důchodci, lidé s nižším vzděláním a nezaměstnaní. Tyto skupiny lidí 

totiž očekávali, že Evropská unie nad nimi vezme patronát a vyřeší všechny 

problémy jejich horší životní situace. U některých účastníků mojí sondy, 

kteří v referendu hlasovali pro vstup do EU, jsem se dokonce dozvěděla, že pro 

vstup do EU sice moc nejsou, ale ke kladnému rozhodnutí je donutila skutečnost 

a jejich přesvědčení, že pokud by se ČR nezačlenila do EU, zůstala by ve střední 

Evropě jediná země, která by stála mimo integrační uskupení, a to si podle 

některých dotázaných nemůžeme dovolit. 

Každopádně vstup CR do EU hodnotí většina jako správný a potřebný krok. 

Zda vstup do EU vylepšil naše mezinárodní postavení, tam se váhá. 

Podle mého názoru je to ovšem tím, že většina občanů nemá informace, které by 

jim umožnily tuto otázku racionálně vyhodnotit a neřídit se pocitově. Podle 

provedené sondy ale díky členství v EU roste ekonomická úroveň naší země, 

což se na životní úrovni obyvatel podle výsledků dotazníků ale zatím nijak 

výrazně neprojevuje. Tyto odpovědi se logicky sice odporují, ale takové jsou 

názory mých respondentů. Odpovědi na to, zda se zvýšilo sociální zabezpečení 

českých občanů jsou poměrně vyrovnané. Téměř polovina si myslí že ano, 

druhou polovinu tvoří odpovědi ne a nevím. Většina dotázaných ale očekává, 

že členství v EU postupně zvýší kvalitu života v naší zemi. 

Zklamání bylo vidět hlavně o oblasti zlepšení politické situace v zemi 

a očekávání, že členství v EU zlepší administrativu na úřadech. Toho se občané 

skutečně nedočkali a ve vyhodnocení dotazníků to bylo zřetelně znát. 

Velmi kladně naopak respondenti hodnotili lepší dovolatelnost svých práv 
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a usnadnění cestování v rámci prostoru Evropské unie, kdy jim díky 

zjednodušení a snížení náročnosti odbavovacích procedur odpadají dlouhé 

čekací doby na hranicích. Podle mého názoru mají účastníci mé sondy 

к Evropské unii spíše pozitivní vztah a uvědomují si, že členství v Evropské unii 

je „čerstvá věc" a výhody, které nám členství v tomto integračním uskupení má 

přinést, se projeví v delším časovém horizontu. 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo stručně zhodnotit dopad členství České 

republiky v Evropské unii na naši národní ekonomiku a na sociálně ekonomické 

postavení našich občanů, dále popsat podstatu a příčiny integračních procesů, 

zmapovat integrační procesy formující se v Evropě od konce 2. světové války, 

zapojení České republiky do těchto integračních procesů, provedení sondy 

do názorů obyvatel České republiky na Evropskou unii a zvážení možnosti 

vstupu České republiky do měnové unie v plánovaném čase, tj. do roku 2009. 

Cíle diplomové práce, které jsem si stanovila, byly splněny. Moji 

diplomovou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část, do které jsem 

si dovolila promítnout i své názory a stanoviska. Vezmeme-li to popořadě, 

podstata a příčiny integračních procesů jsou popsány v kapitole první, evropské 

integrační procesy jsou zmapovány v kapitole druhé, přičemž jsem do zvláštní 

kapitoly zařadila reformy evropských integračních uskupení. Praktickou část 

tvoří posouzení dopadu členství České republiky v Evropské unii na sociální 

a ekonomickou oblast, kde jsem zmínila i možnosti České republiky v přijetí 

jednotné měny v plánovaném čase, a provedení průzkumu názorů obyvatel 

Berounska na Evropskou unii. 

Posledních pět let nebylo pro Českou republiku a české občany obdobím 

stability, ale obdobím neustálých změn a převratů. Všichni věděli, že nás vstup 

do Evropské unie zřejmě nemine a byli jsme plni smíšených pocitů. Nikomu 

z nás se nechtělo udělat krok do neznáma, ale vnitřně jsme tušili, že je to krok 

potřebný a v budoucnu se nám určitě vyplatí. Žili jsme si v jakémsi zaběhnutém 

„pořádku" a všem bylo předem jasné, že vstup do Evropské unie tento 

„pořádek" naruší a přinese řadu zmatků v mnoha oblastech. 

Z našeho národa mám pocit, že není přístupný velkým změnám a bojí se 

narušení svých jistot. Před vstupem jsme my obyčejní občané měli velmi málo 

informací o výhodách a nevýhodách vstupu do Evropské unie a všichni jsme se 
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báli, zda nás nebude Evropská unie omezovat, zda nám nebude jen nařizovat 

(všichni si pamatujeme na aféru ohledně českých syrečků, guláše atd.), 

zda nedojde к neúnosnému navýšení cen a sražení životní úrovně českého 

občana. 

Většina obav se nepotvrdila. Evropská unie nám sice v určitých oblastech 

nařizuje a omezuje nás, ale je nutné uznat, že vše je ve prospěch českého 

občana. Zlepšila se kvalita služeb, kvalita výrobků, českému občanovi byla 

nabídnuta dokonalá ochrana spotřebitele, lepší vymahatelnost jeho práv, jeho 

vyšší ochrana jako zaměstnance a kromě toho došlo díky vstupu do Evropské 

unie к dokonalému využití ekonomického potenciálu české ekonomiky, 

což umožnilo příznivý vývoj v oblasti mezd a promítlo se to pozitivně i v jiných 

oblastech každodenního života, což si ale jako obyčejní občané osobně ani příliš 

neuvědomujeme. 

Po vstupu do Unie došlo к poklesu obav ze sociálního střetu chudé země 

s bohatým integračním uskupením a převládly pozitivní názory, že Evropská 

unie nám může skutečně pomoci к hospodářskému rozmachu země. Sice se ještě 

nenaplnil českými občany tolik očekávaný přínos Evropské unie v oblasti 

fungování státního aparátu, justice a veřejné správy, ale doufejme, že tyto oblasti 

se stanou cílem nápravy a pozitivní intervence příštích let. 

Je třeba si uvědomit, že členství v Evropské unii nám samo o sobě zlepšení 

života v naší zemi nezajistí. Evropská unie nám k tomu nabídla podmínky a to, 

jak této možnosti využijeme, stále více záleží na lidských zdrojích, které má 

Česká republika к dispozici. 

Když se ohlédnu za dvěma roky členství České republiky v Evropské unii, 

musím říct, že oproti tvrzení velké části obyvatel České republiky, jsem určité 

změny к lepšímu zaregistrovala. A to i ve svém soukromém životě. Ale věřím, 

že zásadní změny к lepšímu nás teprve očekávají v časovém horizontu zhruba 

deseti až patnácti let. Vstup České republiky do Evropské unie hodnotím jako 

pozitivní krok, kterého, jak doufám, nebudeme nikdo litovat. 
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Seznam zkratek: 

APEC Asijsko-pacifická hospodářská spolupráce 

ASEAN Sdružení národů jihovýchodní Asie 

CEFTA Středoevropská dohoda volného obchodu 

ČR Česká republika 

ČSFR Československá federatívni republika 

ČSSR Československá socialistická republika 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ES Evropská společenství 

ESUO Evropské společenství uhlí a oceli 

EU Evropská unie 

EURATOM Evropské společenství atomové energie 

JEA Jednotný evropský akt 

MERCOSUR Společný trh jihu 

NAFTA Dohoda o severoamerickém volném obchodu 

RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 

VVEI Výbor vlády pro evropskou integraci 
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Príloha A: 

Schéma č.l, Časová osa vývoje Evropské unie 

Zdroj : autor diplomové práce 



Schéma č.2, Vstup ČR do EU v datech 

Zdroj : autor diplomové práce 
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Príloha В: 

Tabulka č.l, Srovnání přidružených zemí EU ze střední a východní Evropy 

v roce 1999 

Země Počet obyvatel 

Miliony 

Míra inflace 

roční průměr 
% 

Míra neza-

městnanosti 

% 

HDP podle parity 

kupní síly (PKS) Změna 

HDP 

% 

Země Počet obyvatel 

Miliony 

Míra inflace 

roční průměr 
% 

Míra neza-

městnanosti 

% 
euro/PKS 

obn. 

euro/obyv. 

% průměru 

EU 

Změna 

HDP 

% 

Bulharsko 8,3 2,6 17,0 4 700 22 2,4 

ČR 10,3 2,0 8,7 12 500 59 -0,2 

Estonsko 1,4 4,6 11,7 7 800 36 -1,1 

Litva 3,7 0,8 14,1 6 200 29 -4,1 

Lotyšsko 2,4 2,4 14,5 5 800 27 0,1 

Maďarsko 10,1 10,0 7,0 10 700 51 4,5 

Polsko 38,7 7,2 15,3 7 800 37 4,2 

Rumunsko 22,5 45,8 6,8 5 700 27 -3,2 

Slovensko 5,4 10,6 16,2 10 300 49 1,9 

Slovinsko 2,0 6,1 7,6 15 000 71 4,9 

Zdroj: CIHELKOVÁ, E. - KŘÍŽKOVÁ, J. - KUNEŠOVÁ, H. - MARTINČÍK, D. Světová 

ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2001, s. 188. ISBN 80-7179-311-6. 

Autoři publikace převzali tabulku z: Eurostat z národních zdrojů. Převzato z Dokumentu o 

strategii rozšíření. Ekonom, 2000, č. 48, příloha, s. 23 

Tabulka č.2, Plnění maastrichtských kritérií (údaje 2004/2005) 

Země Míra Deficit státního Vládní Plnění 

inflace rozpočtu dluh kritérií 

(% HDP) (% 
HDP) 

Maastrichtská referenční 2,3 -3,0 60,0 

hodnota 

7>ská republika 2,1 -3,0 37,4 4 

Zdroj: Had; Stach; Urban 2005 
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Příloha С: 

Dotazník 

Tento dotazník je součástí diplomové práce Martiny Beránkové a údaje v něm 

uvedené nebudou použity jinde. 

Dotazník je anonymní 

Prosím o pravdivé vyplnění následujících otázek. Zaškrtněte jednu ze tří 

možností: ano, ne, nevím. 

Myslíte si, že vstup do EU byl pro ČR správným krokem? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Myslíte si, že členstvím v EU se zvýšilo mezinárodní postavení ČR? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Očekáváte, že členství v EU povede ke zlepšení života v naší zemi? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Myslíte si, že se díky členství v EU zlepšila ekonomická situace naší 

země? 

Ano 

Ne 

Nevím 
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Máte pocit, že členství ČR v EU nějakým způsobem změnilo vaši 

životní úroveň к lepšímu? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Myslíte si, že členství v EU zlepšilo v naší zemi sociální jistoty? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Myslíte si, že se vstupem do EU zlepšila politická situace v zemi? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Myslíte si, že díky členství v EU má český občan lepší možnosti 

dovolat se svých práv? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Zaznamenali jste, že EU zlepšila a zjednodušila českým občanům 

vyřizování věcí na českých úřadech? 

Ano 

Ne 

Nevím 

Máte pocit, že díky členství v EU můžete snadněji cestovat? 

Ano 

Ne 

Nevím 

38 Dotazník - zpracovala Martina Beránková - autor diplomové práce 
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Příloha D: 

Členské státy Evropské unie (25) 

Data 2004 

b e l g Í e ^ 
'LAANDEREN 

BEIÍGIQUE 

Ú WALLOM^r^ 

LUXEMBOURG 

zakládající člen 

25 000 eur 

1,9% 

7,8% 

Belgie 
Úřední název: Království Belgie 

Rok přistoupení: 

HDP na obyvatele v paritě kupní síly: 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

v 

Česká republika 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./obyv.): 16 000 eur 

Roční průměrná inflace: 1,9% 

Míra nezaměstnanosti: 8,3% 
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Dánsko 
Úřední název: Dánské království 

Rok přistoupení: 

HDP (na obyvatel v p.k.s.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

1973 

28 000 eur 

0,9% 

5,4% 

Estonsko 
Úřední název: Republika Estonsko 

Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./obyv.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

1. květen 2004 

13 000 eur 

3,0% 

9,2% 



Finsko 
Úřední název: Republika Finsko 

Rok přistoupení: 1995 

HDP (v p.k.s./obyvatele): 25 000 eur 

Roční průměrná inflace: 0,1 % 

Míra nezaměstnanosti: 9,2% 

Francie 
Úřední název: Francouzská republika 

Rok přistoupení: zakládající člen 

HDP (v p.k.s./obyvatele): 23 000 eur 

Roční průměrná inflace: 2,3% 

Míra nezaměstnanosti: 9,7% 

75 



Irsko 
Úřední název: Republika Irsko 

Rok přistoupení: 1973 

HDP (v p.k.s./ na obyv.): 32 000 eur 

Roční průměrná inflace: 2,3% 

Míra nezaměstnanosti: 4,5% 

Itálie 
Úřední název: Italská republika 

Rok přistoupení: zakládající člen 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 23 000 eur 

Roční průměrná inflace: 2,3% 

Míra nezaměstnanosti: 8,0% 



Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./ na obyv.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

2004 

17 000 eur 

1,9% 

5,0% 

Litva 
Úřední název: Litevská republika 

PANEVÉŽYS LUUAI Г> T«tl« 
'TELŠIAI 

UrreNA«.< 

iKAUNA! 

IMUÚCtfAJUATimCUlIP 

Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 

Roční průměrná inflace 

Míra nezaměstnanosti: 

2004 

11 000 eur 

1,1% 

10,8% 



Lotyšsko 
Úřední název: Lotyšská republika 

KVBtó 

ет* 

T А ' " « ^ c , г ' ч r 

í'**"» 
Н о Ч ' а й Marli 
/ í ^.V^UUAI J panevéžvs T4 

T E L é í A I / / ^ f U l v V ľ r A 

x; 
шли* 

«МММ/ ŕ> 
líŕľtl 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 10 000 eur 

Roční průměrná inflace: 6,2% 

Míra nezaměstnanosti: 9,8% 

Lucembursko 
Úřední název: Velkovévodství Lucembursko 

BELGIQUE 
ň t WALLONIE^ f 4 

J ! ^ $$ 
LUXEMBOURr > ^ 

U ^ ^ / Y R H E I N L A h 

^ S A A R L A N D 
, Л Saarbrücken) 

^ 0 k m Metz C r 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 53 000 eur 

Roční průměrná inflace: 3,2% 

Míra nezaměstnanosti: 4,8% 
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Maďarsko 
Úřední název: Republika Maďarsko 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 13 000 eur 

Roční průměrná inflace: 6,8% 

Míra nezaměstnanosti: 5,9% 

Malta 
Úřední název: Republika Malta 

MALTA 
Valletta 

50km 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 16 000 eur 

Roční průměrná inflace: 2,7% 

Míra nezaměstnanosti: 7,3% 



Německo 
Úřední název: Spolková republika Německo 

Rok přistoupení: zakládající člen 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 24 000 eur 

Roční průměrná inflace: 1,8% 

Míra nezaměstnanosti: 9,5% 

Nizozemsko 

jttUWUM 

y ,Vtf*K¥<jxs»! If n, y«, 
ШААМЯрЁК 

toaajto* 

Úřední název: Království Nizozemsko 

. Я n <iÁ \ I T̂* 
сфъ Л? ( 

щшвГ. • 
t Ji ! 
Выл iwrauwo v 

"HíAlSlb/1 

Ц. WMfHt I / 
г Ы л««» r , 

'•n* f 
tWfftJSSl̂  « f. 

Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezamestnanosti: 

zakládající člen 

24 000 eur 

1,4% 

4,6% 



Polsko 

Úřední název: Republika Polsko 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 11 000 eur 

Roční průměrná inflace: 3,6% 

Míra nezaměstnanosti: 18,8% 

Portugalsko 
Úřední název: Portugalská republika 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 16 000 eur 

Roční průměrná inflace: 2,5% 

Míra nezaměstnanosti: 6,7% 
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Rakousko 
Úřední název: 

Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

26 000 eur 

Řecko 
Úřední název: Řecká republika 

Rok přistoupení: 1981 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 17 000 eur 

Roční průměrná inflace: 3,0% 

Míra nezaměstnanosti: 10,5% 



Slovensko 

fdfSCW 'ans« 

J XmOt : 
mním m ИЙКУС Vi»*«» 

W'f-N'i'H- Pk> |1«<;: CUV».»'!•••;••. 
-""SüMOltS-SMIMW KHĚ 

. J»W wxn uľmu 

Úřední název: Slovenská republika 

Д i*-*../ I f A, MAtOPOLSKIE 

/ищ/ящ 

Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

•—- rJ 
'"V . ' ' V ' ! i 1 \ 

2004 

13 000 eur 

7,4% 

18,0% 

Slovinsko 
Úřední název: Republika Slovinsko 

Rok přistoupení: 2004 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 17 000 eur 

Roční průměrná inflace: 3,6% 

Míra nezaměstnanosti: 6,0% 



v 

Španělsko 
Úřední název: Španělské království 

Rok přistoupení: 1986 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 20 000 eur 

Roční průměrná inflace: 3,1% 

Míra nezaměstnanosti: 11,0% 

Švédsko 

Úřední název: Království Švédsko 

Rok přistoupení: 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 

Roční průměrná inflace: 

Míra nezaměstnanosti: 

1995 

24 000 eur 

1,0% 

6,3% 



Spojené království 
Úřední název: Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Rok přistoupení: 1973 

HDP (v p.k.s./na obyv.): 24 000 eur 

Roční průměrná inflace: 1,3% 

Míra nezaměstnanosti: 4,7% 

Zdroj: http://www. e и ros kop, cz/, dne 3.11. 2006 

Had; Stach; Urban 2005, Příloha s.l 
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