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Česká republika a EU

• 1948 – 1989 ČSSR 

součástí socialistického 

mocenského bloku SSSR

• 1989 „sametová revoluce“

• začíná proces 

demokratizace 

a liberalizace

• snaha o politické 

i ekonomické sblížení se 

západoevropskými 

strukturami (ES, NATO...)

Portrét Václava Havla v rukou 

„sametových revolucionářů“

autor neznámý; 

http://i.idnes.cz/07/112/gal/ITU1f19b6_Demons

trace.jpg; http://zpravy.idnes.cz/jine-sametove-

aneb-kdyby-se-vse-udalo-jinak-fj9-

/domaci.aspx?c=A071116_095045_domaci_itu
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autor neznámý; http://www.renesance-gabreta.cz/pictures/17-listopad.jpg; http://www.renesance-gabreta.cz/17-

listopad-krehky
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Historický proces sblížení ČSSR, ŠSFR a ČR se

západoevropskými strukturami:

• 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly 

diplomatické styky

• 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní 

a hospodářské spolupráci s EHS

• 1993 Dohoda o přidružení České republiky 

k Evropským společenstvím

• 23. 1. 1996 premiér Václav Klaus podal oficiální 

žádost České republiky o členství v EU



Česká republika a EU
Václav Klaus v první polovině 90. let

autor neznámý; http://i.lidovky.cz/09/112/lngal/TSH2f2a03_F200911100258101.jpg; http://www.lidovky.cz/predci-

fischer-klause-ci-zemana-volte-nejlepsiho-premiera-p3j-/zpravy-domov.aspx?c=A091116_103433_ln_domov_tsh
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• 13. 12. 1997 EU na summitu v Lucemburku 

rozhodla, že 30. 3. 1998 zahájí vstupní proces 

s 11 kandidáty na členství (včetně ČR)

• 31. 3. 1998 Evropská komise oficiálně zahájila 

vstupní rozhovory s první vlnou uchazečů 

o členství v Evropské unii (ČR, Polskem, 

Maďarskem, Slovinskem, Estonskem a Kyprem)

• tým českých vyjednávačů vedl náměstek ministra 

zahraničí Pavel Telička

• 29. 10. 1998 první kolo jednání mezi ČR a EU 

o podmínkách vstupu země do EU



Česká republika a EU
Náměstek ministra zahraničí Pavel Telička, český „vyjednávač“ u EU

Profimedia.cz; http://i.idnes.cz/11/012/cl6/OT387cd3_paveltelicka.jpg; http://zpravy.idnes.cz/telicka-dostal-

lukrativni-zakazku-od-ministra-barty-pc1-/domaci.aspx?c=A110124_111042_domaci_jj 
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• 11. 12. 2000 summit v Nice rozhodl, že ČR bude 

mít po svém vstupu do EU 12 hlasů v Radě EU

• 14. – 15. 12. 2001 summit Evropské rady 

v Laekenu rozhodl o ustavení Konventu EU, který 

měl navrhnout novou institucionální strukturu EU

• úvodních jednání Konventu se za ČR zúčastnili 

ministr zahraničí Jan Kavan, poslanec Jan 

Zahradil a senátor Josef Zieleniec

• 12. – 13. 12. 2002 summit Evropské rady 

v Kodani oficiálně ukončil předvstupní jednání 

s ČR a dalšími devíti kandidáty na členství
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• 18. 2. 2003 Poslanecká sněmovna PČR schválila 

zákon o volbách do Evropského parlamentu

• do června 2004 zastupovalo ČR u EU 

24 pozorovatelů z řad poslanců a senátorů

• 16. 4. 2003 podpis Smlouvy o přistoupení České 

republiky k Evropské unii na summitu v Aténách

• ČR zastupovali prezident Václav Klaus a premiér 

Vladimír Špidla



Česká republika a EU
V. Klaus a V. Špidla podepisují Smlouvu o přistoupení ČR k Evropské unii

čtk; http://www.euroskop.cz/gallery/53/16059-klaus_spisla_podpis_vstupu_do_eu.jpg; 

https://www.euroskop.cz/9090/sekce/zakladni-data-o-cr-a-eu/ 
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• 13. – 14. 6. 2003 Referendum o vstupu 

České republiky do EU

• pro vstup hlasovalo 77% voličů

• účast v referendu 56% voličů

• 1. 5. 2004 Česká republika se stává 

členem Evropské unie

• spolu s ní vstoupilo dalších devět států. 

EU se po rozšíření rozrostla na 25 států

• dnes 28 států (BUL, RUM, CRO) 
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Úkoly:

1. Kdy začínají snahy o sblížení se západoevropskými 

státy?

2. Jakou roli ve sblížení hrála sametová revoluce?

3. Kdo za ČR podal žádost o vstup do EU a co si o jeho 

vztahu k EU myslíš?

4. Kdo zastupoval ČR na prvním jednání Evropského 

konventu? Najdi na webu jejich fotografie.

5. Kdo byl hlavní vyjednávač o vstupu ČR do EU?

6. Kdo podepisoval za ČR Smlouvu o přistoupení ČR 

k EU?

7. Jak dopadlo referendum o vstupu ČR do EU?
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• KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 

1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 215 s. 

ISBN 80-723-5175-3.

• http://cs.wikipedia.org

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání 

na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití 

podléhá autorskému zákonu.


