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Evropská informační střediska EUROPE DIRECT naleznete po celé  
České republice ● Brno ● Bruntál ● České Budějovice ● Dvůr Králové 
nad Labem ● Hradec Králové ● Jihlava ● Kroměříž ● Liberec ● Most 
Olomouc ● Ostrava ● Pardubice ● Plzeň
● www.europe-direct.cz ●  00 800 678 910 11

ERASMUS PROGRAM
Je součástí evropského Programu celoživotního učení 
(Lifelong Learning Programme – LLP), v rámci kterého  
se zaměřuje na spolupráci vysokoškolských institucí  
a také na spolupráci institucí s podniky. V Evropě funguje 
program Erasmus již od roku 1987, v České republice
od roku 1998. 

HLAVNÍ AKTIVITY PROGRAMU
Mobilita studentů
  Studijní pobyt | možnost prezenčního studia 
  na zahraniční  vysoké škole v délce 3 – 12 měsíců 
  (Bc. i Mgr. studenti). 
  Pracovní stáž  | možnost získání praxe v oboru 
  na plný pracovní úvazek v zahraniční organizaci 
  v délce 3 – 12 měsíců (Bc. i Mgr. studenti).

 Studenti získají:
  Díky vhodně vybranému studijnímu programu 
  navážou na své studium na VŠFS, kde jim budou 
  dané předměty uznány.
  Finanční podporu, která větší části pokryje náklady 
  na studium v zahraničí.
  Zdokonalení znalosti cizího jazyka.
  Jedinečnou a nenahraditelnou zkušenost 
  z dlouhodobého pobytu v cizině na zahraniční 
  instituci.

Mobilita zaměstnanců
  Výukový pobyt | možnost výuky na partnerské škole 
  v zahraničí v délce 1 – 2 týdnů pouze pro pedagogické 
  pracovníky.

  Školení | možnost získání nových znalostí 
  a dovedností v zahraniční organizaci/škole 
  v délce 1 – 2 týdnů.

Podrobnější informace na webech
  Národní agentury pro evropské vzdělávací  
  programy (NAEP)
  www.naep.cz
   p. s. (VŠFS)
  www.vsfs.cz/erasmus 

v rámci programu Erasmus 34 partnerských univerzit 
v celkem 17 evropských zemích, např. Belgii, Francii, Irsku, 
Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Slovensku 
či Turecku, kde studuje nejvíce studentů oboru Řízení 

i magisterského stupně. 

Vysoká škola finanční a správní, o. p. s.
Tým zahraniční spolupráce
Estonská 500, 101 00 Praha 10

Mobilita studentů
Mgr. Eva Jedlinská | eva.jedlinska@vsfs.cz

Mobilita zaměstnanců
Mgr. Eva Jedlinská | eva.jedlinska@vsfs.cz

www.vsfs.cz

Úkolem informační sítě EurOPE DIrEcT je poskytovat veřejnosti informace o Evropské 
unii a politikách Evropské komise a aktivně podporovat diskuse o Evropské unii na místní 
a regionální úrovni. 
Informačních středisek EurOPE DIrEcT je v celé Eu několik stovek. V České republice funguje 
13 středisek. Informační středisko EurOPE DIrEcT Most vzniklo v roce 2007 jako jediné svého 
druhu v Ústeckém a Karlovarském kraji.

EuropE DirEct Most nabízí bEzpLatnĚ:

Hostitelskou organizací EUROPE  
DIRECT Most je Vysoká škola finanční 
a správní, o.p.s., která podporuje in-
formační centrum Evropské komise 
od roku 2007. Na financování projektu  
EUROPE DIRECT Most se podílí Evropská 
komise a VŠFS, o.p.s. 

Most

Most

« všeobecné informace o Evropské unii,
« informace o práci a studiu v zemích Eu,
« informace o institucích, politikách Eu, 

fondech Evropské unie, možnostech  
financování projektů,

« pomoc v orientaci v dalších zdrojích 
informací o Eu,

« přístup k internetu za účelem vyhledání 
informací o Eu,

« publikace a materiály o Evropské unii,
« možnost využití prezenční knihovny 

s tématikou Eu a bezplatné telefonické 
linky EurOPE DIrEcT 00 800 678 910 11, 

« organizování besed, seminářů, konferencí 
s odbornými lektory či zástupci institucí 
Eu a výstav s tématikou Evropské unie,

« tématické přednášky o Eu pro školy.



přED vzniKEM Eu

9. 5. 1950 – schumanův plán (schumanova deklarace)
Francouzský ministr zahraničí robert Schuman předložil 
mírový plán (autorem byl vysoce postavený francouzský 
úředník Jean Monnet) vybudovat společný trh uhlí a oceli 
řízený nezávislým orgánem na členských státech a tak 
propojit a kontrolovat strategická průmyslová odvětví, 
důležitých mimo jiné pro výrobu zbraní. Datum předlo-
žení tzv. Schumanova plánu se nyní slaví jako Den Evropy  
(9. května), připomenutí počátku evropské integrace.

18. 4. 1951 – smlouva o založení Evropského spo-
lečenství uhlí a oceli (Esuo) – „pařížská smlouva“
Poprvé v historii se samostatné evropské státy do- 
brovolně vzdaly částečně své svrchovanosti a svých 
národních práv suverénně rozhodovat o vybraných 
hospodářských otázkách, neboť se šest zemí převážně 
ze západní Evropy (Belgie, Francie, Itálie, Lucembur-
sko, Nizozemsko a Západní Německo) dohodlo vytvořit 
společný trh s uhlím a ocelí odstraněním cel na tyto 
strategické komodity. Těžba uhlí a ocelářský průmysl 
byly vyňaty z pravomoci vlád členských zemí a podří-
zeny nově vzniklým společným evropským orgánům 
společenství - Vysokému úřadu (nejvyššímu orgánu 
ESuO), Zvláštní ministerské radě a tzv. Společnému 
shromáždění (viz dále).
Smlouva vstoupila v platnost po ratifikaci členskými 
zeměmi 23. července 1952 na následujících 50 let 
(platnost skončila v roce 2002).
Smlouva byla podepsaná v Paříži, hlavním městě Fran-
cie, proto se někdy nazývá jako „Pařížská smlouva“ 
(stejně tak později Římské smlouvy, Maastrichtská 
smlouva aj.). 

25. 3. 1957 – „římské  smlouvy“: EHs a EuratoM 
Po hospodářském úspěchu společenství ESuO inicio-
vala stejná šestice výše uvedených zemí vznik nových 
společenství – Evropského hospodářského společen-
ství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou 
energii (EurATOM). Tím se proces evropské integrace 
rozšířil na další ekonomické oblasti, například země-
dělství, dopravu nebo mírové použití jaderné energie. 
Obě smlouvy vstoupily v platnost 1. ledna 1958. Insti-
tucionální struktura obou organizací byla stejná jako 
u ESuO, avšak každá fungovala samostatně.

8. 4. 1965 – slučovací smlouva  
(též smlouva o jednotných orgánech)
Členské státy (stále 6 států) se rozhodly sloučit jed-
notlivé řídící instituce tří evropských společenství 
(ESuO, EHS a EurATOM). Tím vznikla jedna rada 
a jedna Komise a jeden Parlament pro všechna tři 
evropská společenství (dále ES) dohromady. Záro-
veň také začaly používat společný rozpočet. Smlouva 
nabyla účinnosti 1. července 1967.

7.-10. 6. 1979 – první přímé volby do Evropského 
parlamentu (shromáždění)
Evropský parlament se vyvinul z tzv. Společného shro-
máždění (dále Shromáždění) ustanoveného původně 
pro ESuO. Jeho pravomoci se po založení EHS a EurA-
TOM rozšířily i na působení těchto dvou společenství. 
Shromáždění bylo sestaveno ze zástupců národních 
parlamentů, avšak nebyli voleni přímo občany. Přímá 
volba poslanců do Shromáždění poprvé proběhla 
v červnu 1979 a od tohoto roku se koná každých pět 
let. Termín Evropský parlament byl oficiálně zmíněn 
v Jednotném evropském aktu z roku 1986 (viz dále). 
Postupně dochází k posilování pozice Evropského par-
lamentu v institucionální struktuře dnešní Evropské 
unie.

14. 6. 1985 – schengenská dohoda
Budování jednotného trhu a tím prohlubování inte-
grace vyžadovalo postupné odstraňování překážek 
bránící rozvoji hospodářství Evropských společen-
ství (dále Společenství). Jedním z významných kroků 
bylo opuštění od kontrol na vnitřních hranicích uvnitř 
Společenství, což bylo ztvrzeno podepsáním dohody 
u městečka Schengen v Lucembursku, čímž vznikl 
tzv. Schengenský prostor. 
Dohoda nabyla účinnosti až 26. 3. 1995, kdy byly 
definitivně odstraněny pohraniční kontroly mezi Bel-
gií, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem, Němec-
kem, Portugalskem a Španělskem.

17. 2. a 28. 2. 1986 – jednotný evropský akt
Navyšování počtu nových členů (viz sekce rozšiřování 
ES/Eu) a slučování dalších politik (například měnové, 
politiky soudržnosti a životního prostředí) přimělo 
Společenství poprvé revidovat zakladatelské smlouvy 
z Paříže a Říma z 50. let. (viz text dříve), aby byl 
úspěšně dokončen projekt společného trhu a měny 
(viz dále Časová osa ekonomické integrace), a aby 
bylo zajištěno efektivní fungování ES. 
Podepsání aktu se uskutečnila v Lucemburku a Haagu 
a v platnost vstoupil 1. 7. 1987.

7. 2. 1992 – „Maastrichtská smlouva“:  
oficiální počátek Evropské unie (Eu)
Idea vzniku Evropské unie se objevila již v 80. letech, 
ale až podepsáním Smlouvy o Evropské unii v nizozem-
ském Maastrichtu dvanácti členskými zeměmi začala 
éra Evropské unie. Maastrichtská smlouva zavedla tří-
-pilířovou strukturu, která se skládá z Evropských spo-
lečenství (1. pilíř), Společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky (2. pilíř) a Spolupráce v oblasti justice a vnitra  
(3. pilíř). Ve smlouvě byl také zakotven časový harmono-
gram vytvoření hospodářské a měnové unie, byl zaručen 
volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb a ještě více se 
posílila pozice Evropského parlamentu. 
Po ratifikaci vstoupila smlouva v platnost 1. 11. 1993. 
Vznik Eu byl důležitým milníkem na cestě k evropské poli-
tické integraci.

sMLouvY poDEpsané  
po vzniKu Eu

2. 10. 1997 – „amsterodamská  smlouva“
Vzhledem k plánovanému rozšiřování unie v budouc-
nosti o postsocialistické země střední a východní 
Evropy bylo potřeba znovelizovat Římské smlouvy 
i Smlouvu o Evropské unii. Amsterodamská smlouva 
pozměnila její institucionální strukturu – například 
upravila poměr zastoupení členských zemí v orgánech 
Eu, posílila zahraniční a bezpečnostní politiku a pře-
sunula vízovou a azylovou politiku z třetího do prvního 
pilíře (viz dříve Maastrichtská smlouva). 
Vstoupila v platnost 1. května 1999. 

26. 2. 2001 – smlouva z nice
Smlouva představovala institucionální reformu, jeli-
kož změnila způsob rozhodování v Eu – upravila čin-
nost a pravomoci rozhodovacích orgánů Eu a jejich 
velikost. cílem změn bylo udržet účinnost Eu a přijí-
mat rozhodnutí i po plánovaném velkém rozšíření Eu 
o nové členy v roce 2004. Proto byl rozšířen okruh 
politik, pro jejichž schvalování již není zapotřebí jedno-
myslný souhlas všech členů, ale jejich většina. Kromě 
toho počet poslaneckých křesel v Evropském parla-
mentu se zvýšil na 732 a došlo k přerozdělení hlasů 
jednotlivých členských zemí v radě a v Evropském 
parlamentu. 
V platnost vstoupila 1. února 2003.

29. 10. 2004 – smlouva o Ústavě pro Evropu
Smlouva podepsaná v Římě zástupci zemí Eu byla návr-
hem Ústavy Evropské unie. Úmyslem bylo zjednodušit 
složitou strukturu smluv Eu jedním dokumentem, neboť 
členské země stále hledají cestu vhodného politického 
uspořádání unie, které by představovalo nejvyšší stupeň 
evropské integrace. ratifikace smlouvy, jež měla vstoupit 
v platnost 1. listopadu 2006, probíhala ve všech státech 
Eu prostřednictvím parlamentního schválení nebo refe-
renda. Avšak po jejím odmítnutí ve Francii a Nizozemsku 
v roce 2005 se ratifikační proces přerušil.

13. 12. 2007 – reformní smlouva (tzv. Lisabonská)
Došlo k „oživení“ Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 
Kompromisem vznikl návrh reformní smlouvy, který 
do značné míry přebral text z neratifikované Smlouvy 
o Ústavě pro Evropu.  
Lisabonská smlouva například zrušila piliřovou struk-
turu politik unie, zakotvila Listinu základních práv Eu 
do systému evropského práva, nahradila používání 
názvu Evropská společenství pouze Evropskou unií, 
zavedla nové funkce v řídících orgánech Eu, posílila 
pravomoci Evropského parlamentu a poprvé umož-
ňuje vystoupení členské země z Eu.
Smlouva vstoupila v platnost 1. 12. 2009. Je poslední 
platnou smlouvou primárního práva Eu.

rozšiřování Es/Eu

23. 7. 1952 
Šestka zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Nizozemsko a Západní Německo) se stala členy ESuO. 
Těchto šest států vytvořilo tzv. „historické jádro“ sou-
časné Evropské unie.

1. 1. 1958 
Opět stejná šestice zemí založila společenství EHS 
a EurATOM.

1. 1. 1973
Británie, Dánsko a Irsko přistoupily do Evropských 
společenství (ES) – „západní vlna“. Počet členů se 
zvýšil na 9. Norsko odmítlo v referendu.

1. 1. 1981
Řecko vstupuje do ES po pádu nedemokratického 
režimu.

1. 1. 1986
Španělsko a Portugalsko se připojily k Evropským 
společenstvím po pádu autoritativních režimů. Počet 
členů se navýšil na 12.

1. 1. 1995
Finsko, rakousko a Švédsko se staly členy Evropské 
unie - tzv. „severská vlna“. Počet členů stoupl na 15. 
Norsko podruhé odmítlo v referendu.

1. 5. 2004
rozšíření Eu z 15 členů na 25. Mezi tzv. „východní 
vlnu“ patřila Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slo-
vinsko.

1. 1. 2007
Bulharsko a rumunsko vstoupily do Eu, čímž se počet 
členů zatím ustálil na 27.

Časová osa EKonoMicKé  
intEGracE EHs/Es/Eu

1. 1. 1958
Vznik zóny volného obchodu. 

1. 7. 1968
Vznik celní unie.

14. 6. 1985
Podepsání Schengenské dohody o odstranění vnitřních hra-
ničních kontrol mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizo-
zemskem a Západním Německem. 

1. 1. 1993
Vznik jednotného trhu v zemích Eu (volný pohyb osob, zboží, 
peněz a služeb).

26. 3. 1995
Schengenská dohoda nabyla účinnosti. Odstranění kontrol 
na hranicích mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Němec-
kem, Nizozemskem, Portugalskem a Španělskem. 

1. 1. 1999
Zahájení 3. fáze hospodářské a měnové unie (1. fáze v roce 
1990) zavedením společné měny euro pro bezhotovostní 
transakce na finančních trzích.

23. - 24. 3. 2000
Přijetí Lisabonské strategie s cílem modernizovat hospodář-
ství Eu a posílit jeho konkurenceschopnost ve světě.

1. 1. 2002 
Euro v podobě bankovek a mincí bylo uvedeno do oběhu ve 
12 zemích Eu - tzv. „eurozóny“, která zahrnovala Belgii, Fin-
sko, Francii, Irsko, Itálii, Lucembursko, Německo, Nizozem-
sko, Portugalsko, rakousko, Řecko a Španělsko. Z tehdejší 
„patnáctky“ odmítly euro Británie, Dánsko a Švédsko.

1. 1. 2007 
Slovinsko přijalo měnu euro jako první země z tzv. „postko-
munistického bloku“.

21. 12. 2007
Schengenský prostor se rozšířil o 9 zemí - Česko, Estonsko, 
Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slo-
vinsko (K 31. 8. 2011 se nacházelo v Schengenském pro-
storu 22 zemí Eu a Island, Norsko a Švýcarsko).

1. 1. 2008 
Kypr a Malta nahradily své měny eurem.

1. 1. 2009 
Slovensko zavedlo euro do oběhu.

1. 1. 2011
Estonsko přijalo euro a stalo se 17. členem eurozóny.


