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TŘI ROKY ČESKÉ REPUBLIKY V EVROPSKÉ UNII
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13. října 2003
Vláda schválila
strategii přistoupení
k eurozóně, která
počítá s přijetím eura
v letech 2009–2010.

16. dubna 2003
Podpis přístupové
smlouvy v Aténách.
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3

25. února 2004
Nominace Pavla
Teličky na post prvního
českého komisaře
v EU.

4

1. května 2004
Vstup do Evropské
unie.

19. května 2004
Nominace Jana
Kohouta na post
velvyslance ČR při EU.
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20. července 2004
Miroslav Ouzký se stal
jedním ze čtrnácti
místopředsedů EP.
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29. října 2004
Česká republika spolu
s dalšími 24 zeměmi
EU podepsala tzv.
ústavní smlouvu. Aby
vstoupila v platnost,
musejí jí během
příštích dvou let
ratifikovat všechny
členské země.
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27. září 2005
Sedmičlenná výběrová
komise vybrala v rámci
grantového řízení pro
realizaci Koncepce
informování Úřadu
vlády o EU dvanáct
projektů, na něž vláda
přispěje částkou
5 994 709 Kč.

21 17. května 2006
Evropský parlament
ve Štrasburku schválil
objem rozpočtu EU
na dalších 7 let
(2007–2013) ve výši
864,4 miliardy euro.
Česká republika by tak
mohla ročně získat
čistý příjem až
93 miliard Kč.
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6. října 2005
Právní výbor
Evropského
parlamentu doporučil
odejmout imunitu
českému europoslanci
Vladimíru Železnému
(Nezávislí demokraté).
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13. července 2006
Podle informací
Eurostatu má 18 z 25
zemí EU stanovenou
výši minimální mzdy,
která se pohybuje od
129 eur v Lotyšsku
až do 1 503 eur
v Lucembursku. Česko
se nachází na 12.
místě s 261 eury
(7 570 Kč).

2006
13

12

16. listopadu 2005
Vláda schválila Národní
Lisabonský program /
Národní program
reforem České
republiky. Vláda se
v dokumentu zavázala
ke snížení deficitu
veřejných financí,
reformě daní a
důchodového systému
a zvyšování výdajů na
vědu a výzkum.
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18. listopadu 2005
Předseda Evropské
komise José Manuel
Barroso v ČR jako
vůbec v první zemi EU
představil novou
komunikační strategii,
takzvaný plán D,
symbolizující dialog,
debatu a demokracii.

23 21. listopadu 2006
Bývalý ministr zdravotnictví ČR David Rath prohrál
soudní spor s europoslancem Milanem
Cabrnochem. David Rath se bude muset veřejně
omluvit za své tvrzení, že díky projektu
internetových zdravotních knížek plynuly do
Cabrnochovy soukromé firmy peníze VZP, zaplatit
mu odškodné 50 000 korun a uhradit náklady
řízení.

23. listopadu 2005
V gesci Ministerstva
financí byla zřízena
Národní koordinační
skupina pro zavedení
eura v ČR. Předsedou
koordinační skupiny
a národním
koordinátorem
zavedení eura v ČR byl
jmenován náměstek
ministra financí Tomáš
Prouza.

28. listopadu 2006
Česká strana
zablokovala v Bruselu
návrh Evropské unie
na zvýšení daně z piva.
Argumentem bylo, že
tradiční český národní
nápoj by byl po
zvýšení daně
znevýhodněn oproti
vínu, které má v EU
nulovou sazbu.
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25. ledna 2006
Česká koruna
pokračovala
v posilujícím trendu,
kdy dosáhla kurzu
28,30 za euro
a výrazně tak posunula
historické maximum.

28. listopadu 2005
Česká koruna
prolomila hranici
29,00 Kč za euro.
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13. července 2005
Vláda přijala Koncepci
informování
o evropských
záležitostech.
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24. června 2004
Evropská komise
schválila český plán
stlačit deficit rozpočtu
pod 3 procenta HDP
do roku 2008.
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16.–17. června 2005
Summit EU v Bruselu
rozhodl pokračovat
v ratifikaci euroústavy.
Podle premiéra
Paroubka by o tom
Česko mělo
rozhodovat na přelomu
let 2006 a 2007.

11 18. listopadu 2004
Evropský parlament
vyslovil důvěru
Evropské komisi, v níž
zasedne za Českou
republiku Vladimír
Špidla.
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10. listopadu 2004
Vláda rozhodla, že
Česká republika
podpoří zahájení
přístupových
rozhovorů o vstupu
Turecka do EU.
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11.–12. června 2004
Historicky první volby
do Evropského
parlamentu, vítězství
ODS.

8. ledna 2007
Byly zcela přerušeny
dodávky ruské ropy
ropovodem Družba.
Výpadek se nejprve
projevil v Německu,
Polsku a Maďarsku,
ve večerních hodinách
pak bylo oznámeno
přerušení dodávek
i do ČR. Česko má
podle směrnic EU
zajištěny zásoby této
suroviny na 90 dnů.

26. ledna 2007
Německá kancléřka
Angela Merkelová přijela
na krátkou pracovní
návštěvu do ČR, kde se
setkala s premiérem
Mirkem Topolánkem
a prezidentem Václavem
Klausem. Tématem
jednání bylo zajištění
energetické bezpečnosti
EU a v neposlední řadě
i obnovení debaty
o kontroverzní
euroústavě.
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