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Euratom

• Evropské společenství pro atomovou energii – EURATROM

• založeno 25. března 1957 v Římě na základě Římských smluv 
(Smlouva o založení EHS a Smlouva o založení Euratom)

• vstoupily v platnost 1. ledna 1958

• zakládající členové – země „Evropské šestky“ (SRN, FR, IT, země 
BENELUXu)



Euratom
Podpis Římských smluv 25. března 1957

autor neznámý; http://www.euroskop.cz/gallery/53/15960-
rimske_smlouvy_podpis.jpg



Euratom

• cíle:
• přispět ke zvýšení 

životní úrovně 
v členských státech 
a k rozvoji vztahů 
s ostatními zeměmi

• vytvořením podmínek 
nezbytných pro rychlé 
vybudování a růst 
jaderného průmyslu“

Znak Euratomu

autor neznámý; http://4.bp.blogspot.com/-
_kom0FG8B5k/UJPQ8DgQhvI/AAAAAAAAF7k/

azeNcOqTDeo/s1600/euratom.jpg



Euratom

• investice do jaderného 
průmyslu

• spolupráce ve výzkumu 
a vývoji

• ochrana zdraví
• společný jaderný trh
• spolupráce při nakládání 

s jaderným palivem
• společný postup vůči 

třetím zemím

Chladící věž atomového reaktoru

James Hardy; 
http://ec.europa.eu/research/fp7/images/euratom.jpg; 

http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?
pg=euratom



Euratom

• Česká republika a Euratom
• ČR patří mezi členské země Euratomu od 

1. května 2004
• se vstupem ČR do Evropské unie vzniká 

povinnost předložit dosavadní smlouvy na 
dodávku uranu a jaderných materiálů

• ČR přispěla k rozšíření jaderné energie celkem 
šesti jadernými bloky

• podíl instalovaného výkonu jaderných bloků ČEZ 
zaujímá 2,6 % instalovaného výkonu všech 
jaderných bloků Evropské unie     



Euratom

Úkoly:

1. Co obsahují obě „Římské smlouvy“?

2. Proč byla nutná spolupráce právě v oblasti jaderného 
průmyslu?

3. Popiš hlavní principy vzájemné spolupráce v rámci 
Euratomu.

4. Co víš o vzájemném vztahu ČR a Euratomem?

5. Kde jsou v ČR jaderné elektrárny?

6. Jsi zastáncem jaderné energie?



Euratom
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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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