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Olomouc
Olomouc

Hostitelskou organizací EUROPE DIRECT Olomouc je 
Statutární město Olomouc, které podporuje informační 
centrum Evropské komise od roku 2005. Na fi nancování 
projektu EUROPE DIRECT Olomouc se podílí Evropská ko-
mise, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.
Další sítí vytvořenou v rámci komunikační strategie EURO-
PE DIRECT Olomouc tvoří Městská Evropská Informační 
Střediska (MEIS). V Olomouckém kraji je dvanáct měst-
ských informačních středisek, které s EUROPE DIRECT 
spolupracují.

Úkolem informační sítě EUROPE DIRECT je šířit informace 
a doporučení týkající se politik EU a aktivně podporovat 
diskuze o Evropské unii na místní a regionální úrovni. Infor-
mačních středisek EUROPE DIRECT je v celé EU více než 

500. V České republice je těchto středisek 10. Informační 
centrum EUROPE DIRECT Olomouc funguje od roku 2005 
a je jedíné svého druhu v celém Olomouckém kraji.

• všeobecné informace o Evropské unii.
• informace o práci a studiu v zemích EU
•  poskytování informací o institucích, politikách EU, 

fondech EU, možnostech fi nancování projektů

• pomoc v orientaci v dalších zdrojích informací o EU
• publikace o Evropské unii zdarma 
•  organizování besed, seminářů, konferencí a výstav 

s tématikou Evropské unie

MĚSTO OLOMOUC
Stotisícové město Olomouc, pyšnící se bohatou historií, 
patří k nejkrásnějším místům ve střední Evropě. Po tisíci-
letí je považováno za významné kulturní a architektonic-
ké centrum Moravy.

Na pozadí kulturních a společenských událostí se zde 
můžete seznámit s historickým centrem, které je po Pra-
ze druhou největší památkovou rezervací v České repub-
lice. Hlavní dominantou města je Sloup Nejsvětější Troji-
ce, který se svojí výškou 32 m patří k nejvyšším v Evropě 
a v roce 2000 byl zapsán do Seznamu světového kultur-
ního dědictví UNESCO. Tato památka mezinárodního vý-
znamu je největším seskupením barokních soch v rámci 
jedné skulptury v Evropě. K barokním skvostům patří 
také Arcibis kupský palác – Olomouc je sídlem arcibisku-
pa od roku 1777. Ve městě najdete také mnoho institucí, 
které přispívají ke kulturnímu životu. K těm nejvýznam-
nějším patří především starobylá Univerzita Palackého, 
druhá nejstarší univerzita v ČR, olomoucké divadelní 
scény Moravského divadla a Divadla hudby, Moravská 
filharmonie, Muzeum moderního umění a v  neposlední 
řadě také Arcidiecézní muzeum, které je svým charakte-
rem unikátní v evropském formátu. Nabízí kromě umě-
leckých sbírek arcidiecéze také prohlídku románského 
paláce moravských biskupů. 

S Olomoucí jsou nedílně spjaty osudy mnoha známých  
osobností – Wolfganga Amadea Mozarta, Gustava Ma-
hlera a dalších. Nelze opomenout ani návštěvu poutního 
místa na Sv. Kopečku papežem Janem Pavlem II.

Město nabízí také mnoho dalších atraktivit, mezi než pa-
tří jistě nezapomenutelné gastronomické zážitky. Nikdo 
by si neměl nechat ujít regionální specialitu – tvarůžky, 
originální lahodný sýr specifické chuti a vůně, který je 
nejlepší zapíjet pivem z místních vyhlášených pivovarů.

Informace o památkách, kulturních akcích, sportovních 
možnostech, přírodě a dalších atraktivitách regionu 
získáte na webových stránkách města, přímo na Hor-
ním náměstí je turistům poskytuje Informační centrum 
v podloubí radnice.  

Zeptejte se nás,
jsme přímo u Vás.

PŘÍMÉ SPOJENÍ S EVROPOU
EUROPE DIRECT Olomouc

EUROPE DIRECT OLOMOUC NABÍZÍ:

www.europe-direct.cz

MEIS Hustopeče nad Bečvou
Knihovna, V zahrádkách 274 
Hustopeče nad Bečvou, 753 66 
Tel. : 581 626 004 
E-mail: knihovna@ihustopece.cz

MEIS Přerov MIC 
Kratochvílova 14, Přerov, 750 00 
Tel. : 581 217 187 
E-mail.cz meis.prerov@medialine.cz

MEIS Lipník nad Bečvou 
Městská knihovna, 
nám. TGM 11, Lipník nad Bečvou, 751 31
581 772 177 
Tel.: knihovna@mek-lipniknb.cz 
E-mail: bmusilova@mek-lipniknb.cz

MEIS Hranice MIC Hranice 
Masarykovo náměstí 71, Hranice, 753 01
581 607 479 
mic@meu.hranet.cz

MEIS Litovel MěÚ 
nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01 
Tel.: 585 153 124 
E-mail: vankova@mestolitovel.cz

MEIS Jeseník Jesenická rozvojová, o.p.s. 
Masarykovo nám. 1/167, Jeseník, 790 01
Tel: 584 498 475, 731 401 401
E-mail:  pavlu@jesenicko.eu

ptak@jesenicko.eu

MEIS Šternberk MIC Šternberk 
ČSA 30, Šternberk, 785 01 
Tel.: 585 086 200 
E-mail:  cernocka@sternberk.cz

mic@sternberk.cz

MEIS Prostějov ICM
Komenského 17, Prostějov, 796 01 
Tel.: 582 302 553, 731 402 119 
E-mail:  icm@cmg.prostejov.cz

s.rotterova@seznam.cz

MEIS Uničov 
Městské kulturní zařízení
Dr. Beneše 15, Uničov, 783 91 
Tel.:  585 054 880, 585 088 213 

585 054 060 
E-mail: mic@unicov.cz

MEIS Šumperk RMIC (Muzeum) 
Hlavní 22, Šumperk, 787 01 
Tel.: 583 214 070, 583 214 000 
E-mail: 
ladislav.gruntorad@muzeum-sumperk.cz
icsumperk@seznam.cz

MEIS Zábřeh 
Městská knihovna, nám. Osvobození 15, 
Zábřeh, 789 01 
Tel.: 583 416 020 
E-mail:  burianova@knihovna.zabreh.cz 

burianovamarcela@seznam.cz

MEIS Štíty MIC,
nam. Míru 55, Štíty, 789 91 
Tel.: 583 440 109 
E-mail: info@stity.cz

Europe Direct Olomouc 
Statutární město Olomouc
Horní náměstí (podloubí radnice)
779 11 Olomouc
Tel.: 585 51 33 91
fax: 585 22 08 43
europedirect@olomouc.eu
www.europe-direct.cz
www.olomouc.eu/europedirect

Provozní doba:
PO, ST: 9:00–17:00
ÚT, ČT: 9:00–15:30
PÁ: 9:00–15:00
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PŘED VZNIKEM EU

9. 5. 1950 – Schumanův plán (Schumanova deklarace)
Francouzský ministr zahraničí Robert Schuman před-
ložil mírový plán (autorem byl vysoce postavený fran-
couzský úředník Jean Monnet) vybudovat společný trh 
uhlí a oceli řízený nezávislým orgánem na členských 
státech a tak propojit a kontrolovat strategická prů-
myslová odvětví, důležitých mimo jiné pro výrobu zbra-
ní. Datum předložení tzv. Schumanova plánu se nyní 
slaví jako Den Evropy (9. května), připomenutí počát-
ku evropské integrace. 

18. 4. 1951 – Smlouva o založení Evropského spole-
čenství uhlí a oceli (ESUO) – „Pařížská smlouva“ 
Poprvé v historii se samostatné evropské státy dobro-
volně vzdaly částečně své svrchovanosti a svých ná-
rodních práv suverénně rozhodovat o vybraných hos-
podářských otázkách, neboť se šest zemí převážně ze 
západní Evropy (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, 
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 ratifi kaci 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 jed-
notných orgánech)
Členské státy (stále 6 států) se rozhodly sloučit jednot-
livé řídící instituce tří evropských společenství (ESUO, 
EHS a EURATOM). Tím vznikla jedna Rada a jedna Ko-
mise a jeden Parlament pro všechna tři evropská spo-
lečenství (dále ES) dohromady. Zároveň 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. Pří-
má volba poslanců do Shromáždění poprvé proběhla 
v červnu 1979 a od tohoto roku se koná každých pět 
let. Termín Evropský parlament byl ofi ciálně 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 defi nitivně odstraněny pohraniční 
kontroly mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizo-
zemskem, Německem, 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 měno-
vé, politiky soudržnosti a životního prostředí) přimělo 
Společenství poprvé revidovat zakladatelské smlouvy 
z Paříže a Říma z 50. let. (viz text dříve), aby byl úspěš-
ně dokončen projekt společného trhu a měny (viz dále 
Časová osa ekonomické integrace), a aby bylo zajiš-
těno efektivní fungování ES. Podepsání aktu se usku-
tečnila v Lucemburku a Haagu a v platnost vstoupil 1. 
7. 1987.

7. 2. 1992 – „Maastrichtská smlouva“:
ofi ciální počátek Evropské unie (EU) 
Idea vzniku Evropské unie se objevila již v 80. letech, 
ale až podepsáním Smlouvy o Evropské unii v nizo-
zemském Maastrichtu dvanácti členskými zeměmi za-
čala éra Evropské unie. Maastrichtská smlouva zaved-
la třípilířovou strukturu, která se skládá z Evropských 
společenství (1. pilíř), Společné zahraniční a bezpeč-
nostní politiky (2. pilíř) a Spolupráce v oblasti justice 
a vnitra (3. pilíř). Ve smlouvě byl také zakotven časový 
harmonogram vytvoření hospodářské a měnové unie, 
byl zaručen volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb 
a ještě více se posílila pozice Evropského parlamentu. 
Po ratifi kaci vstoupila smlouva v platnost 1. 11. 1993. 
Vznik EU byl důležitým milníkem na cestě k evropské 
politické 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 první-
ho pilíře (viz dříve Maastrichtská smlouva). Vstoupila 
v platnost 1. května 1999.  

26. 2. 2001 – Smlouva z Nice 
Smlouva představovala institucionální reformu, jelikož 
změnila způsob rozhodování v EU – upravila činnost a 
pravomoci rozhodovacích orgánů EU a jejich velikost. 
Cílem změn bylo udržet účinnost EU a přijímat rozhod-
nutí i po plánovaném velkém rozšíření EU o nové členy 
v roce 2004. Proto byl rozšířen okruh politik, pro je-
jichž schvalování již není zapotřebí jednomyslný sou-
hlas všech členů, ale jejich většina. Kromě toho počet 
poslaneckých křesel v Evropském parlamentu se zvý-
šil na 732 a došlo k přerozdělení hlasů jednotlivých 
členských zemí v R adě a v Evropském parlamentu. 
V platnost vstoupila 1. února 2003. Smlouva je zatím 
poslední, stále platnou smlouvou primárního práva 
EU. 

29. 10. 2004 – Smlouva o Ústavě pro Evropu 
Smlouva podepsaná v Římě zástupci zemí EU byla ná-
vrhem Ústavy Evropské unie. Úmyslem bylo zjednodu-
šit složitou strukturu smluv EU jedním dokumentem, 
neboť členské země stále hledají cestu vhodného 
politického uspořádání Unie, které by představovalo 
nejvyšší stupeň evropské integrace. Ratifi kace smlou-
vy, jež měla vstoupit v platnost 1. listopadu 2006, 
probíhala ve všech státech EU prostřednictvím par-
lamentního schválení nebo referenda. Avšak po jejím 
odmítnutí ve Francii a Nizozemsku v roce 2005 se ra-
tifi kační proces přerušil. 

13. 12. 2007 – Reformní smlouva (tzv. Lisabonská) 
Došlo k „oživení“ Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Kom-
promisem vznikl návrh Reformní smlouvy, který do 
značné míry přebral text z neratifi kované Smlouvy 
o  Ústavě pro Evropu a začlenil ji do nynějších základ-
ních smluv (viz text dříve). V roce 2009 není ještě do-
končen ratifi kační proces. 

ROZŠIŘOVÁNÍ ES/EU 

23. 7. 1952 
Šestka zemí (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Ni-
zozemsko 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 re-
žimu. 

1. 1. 1986 
Španělsko a Portugalsko se připojily k Evropským spo-
lečenstvím po pádu autoritativních režimů. Počet čle-
nů 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 R umunsko vstoupily do EU, čímž se po-
čet členů zatím ustálil na 27.

 ČASOVÁ OSA EKONOMICKÉ
INTEGRAC E 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 fi nančních 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. 2009 se nacházelo v Schengenském prosto-
ru 22 zemí EU a Island, Norsko a Švýcarsko). 1. 1. 2008 Kypr 
a Malta nahradily své měny eurem. 1. 1. 2009 Slovensko 
přijalo euro a stalo se 16. členem eurozóny.


