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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu integračního 
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• 2. polovina 20. století – 
počátek studené války 

a bipolárního rozdělení 
světa

• bezpečnostní roli přebírá 
OSN a Rada Evropy

• ekonomickou pomoc 
zajišťuje Marashallův plán

• nutnost ekonomické 
integrace západní Evropy

Council of Europe, Flickr; 
http://www.euroskop.cz/gallery/53/1596

3-rada_evropy_zalozeni_1949.JPG

Založení Rady Evropy 
5. května 1949
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• MONTÁNNÍ UNIE

Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO)

• novodobá evropská integrace inspirována myšlenkami francouzského 
politika Jeana Moneta

• 9. května 1950 – inspirovaný francouzský ministr zahraničí Robert 
Schuman zveřejnil „Schumanovu deklaraci“ (vytvořit mezinárodní orgán 
dohlížející na zásoby, těžbu, výrobu a obchod s uhlím a ocelí)



Montánní unie

Robert 
Schuman

Bundesarchiv, Bild 183-19000-2453; Bundesarchiv Bild 183-19000-2453, Robert Schuman.jpg; 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bundesarchiv_Bild_183-19000-2453,_Robert_Schuman.jpg; CC BY-SA 3.0 DE

Jean 
Monet

autor neznámý; http://www.biography.com/i
mported/images/Biography/Images/Profiles/M/Jean-
Monnet-9411987-1-402.jpg
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• Pařížská smlouva – zakládající listina

• 18. dubna 1951

• Francie, Spolková republika, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko 
(„Evropská šestka“)

• vstoupila v platnost 23. července 1952

• platnost vypršela po 50 letech, tedy 23. července 2002 a celá agenda 
byla na základě Smlouvy z Nice převedena na Evropské společenství
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Pařížská smlouva

autor neznámý; 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/img/treaty_reforms/TreatyReform_Merged.jpg
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• Cíle Montánní unie:

• ekonomický růst

• volný pohyb zboží, kapitálu a pracovní síly (nejdříve společný trh s uhlím 
a ocelí – po válce důležité obchodní komodity)                                        

• mír mezi Francií a Německem

• zvýšení zaměstnanosti

• zvýšení životní úrovně v rámci společenství
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• Orgány Montánní 
unie:

• Vysoký úřad

• Rada ministrů

• Shromáždění 
ESUO

• Soudní dvůr

Jlogan; ECSC52.png; http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ECSC52.png

Státy evropské šestky
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Úkoly:

1. Proč byla nutná ekonomická a politická integrace 
západoevropských zemí?

2. Kdo po integrační proces inicioval?

3. Co jsou státy „Evropské šestky“?

4. Proč začíná integrační proces právě v oblasti obchodu 
s uhlím a ocelí?

5. Co je podstatou „společného trhu“?

6. Jak měla ekonomická integrace zajistit mír mezi Francií 
a SRN?

7. Charakterizuj základní orgány Montánní unie.
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá 

autorskému zákonu.
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