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Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu integračního 
procesu evropských zemí po druhé světové válce.



Evropská společenství

• Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

smlouva podepsána 18. dubna 1951 v Paříži

• Evropské hospodářské společenství (EHS)

smlouva podepsána 25. března 1957 (Řím)

• Evropské společenství pro atomovou 

energii (EURATOM)

smlouva podepsána 25. března 1957 (Řím)



Evropská společenství

• Evropská společenství (ES)

• vznik na základě Smlouvy o Evropských 

společenstvích (Smlouva o zřízení společné Rady 

a společné Komise Evropských společenství)

• podepsána 8. dubna 1965, vstoupila v platnost 

1. července 1967

• sloučila orgány tří evropských společenství (EHS, 

ESUO a Euratom)

• od sloučení společný rozpočet

• začaly používat společný název Evropská 

společenství



Evropská společenství

autor neznámý; http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_

hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD; CC BY-SA 3.0



Evropská společenství

• Cíle ES:

• harmonický, vyvážený a trvale udržitelný rozvoj 

hospodářského života

• vysoká úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany

• rovné zacházení s muži a se ženami

• trvale udržitelný a neinflační růst

• vysoký stupeň konkurenceschopnosti a 

konvergence ekonomické výkonnosti

• vysoká úroveň ochrany a zlepšování kvality 

životního prostředí



Evropská společenství

• zvyšování životní 

úrovně a kvality života

• hospodářská a sociální 

soudržnost a solidarita 

mezi členskými státy

• nástroj = jednotný 

vnitřní trh

• 1993 – ES se stala 

1. pilířem EU 

(Maastrichtská 

smlouva)

„Maastrichtský chrám“

autor neznámý; 

http://petulina.webzdarma.cz/eu/img/tripilire.gif; 

http://petulina.webzdarma.cz/eu/eu-pilire.php



Evropská společenství

Úkoly:

1. Vyjmenuj a charakterizuj evropské instituce vzniklé v 

50. letech 20. století.

2. Proč došlo k jejich sloučení do Evropských 

společenství?

3. Co je hlavními cíly Evropských společenství?

4. Co mělo být nástrojem ke splnění cílů Evropských 

společenství?

5. V co se transformovala Evropská společenství v 90. 

letech 20. století?



Evropská společenství
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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.


