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DEMOKRATICKÝ STÁT 

 Občané si volí jednou za určité období své 

zástupce do parlamentu….do městských a 

obecních zastupitelstev 

 Občané chtějí spolurozhodovat o své obci, o životě 

kolem nich 

 Právo volit má každý od 18 – ti let 

 DEMOKRACIE = zdrojem moci je lid 

                               = mají možnost vyjádřit názor 

                               = mají zajištěná lidská práva 

 



SAMETOVÁ REVOLUCE 

 17. listopadu 1989 

 Studenti byli napadeni vojskem 

 Zhroucení komunistického režimu 

 Nastolení demokracie 

 Sdružení Občanské fórum – stávky studentů 

 Prezident Václav Havel 

 Do Československa se konečně vrátila svoboda a 

demokracie 

 



POČÁTKY DEMOKRATICKÉHO STÁTU 

Lidé opět vyznávají 
jakékoliv 

náboženství 
Mohou libovolně studovat 

Mohou svobodně 
mluvit 

Psát a cestovat do 
zahraničí 



ČESKOSLOVENSKO JAKO NEZÁVISLÝ STÁT 

Mnozí začali 
podnikat 

Rolníkům byla 
vrácena půda, 
která jim byla 
za komunismu 

sebrána 
Začali vznikat 

církevní a 
soukromé 

školy 



ROK 1993 

 Slováci usilovali o vytvoření samostatného státu 

 1. ledna 1993 vznik České republiky a Slovenské 

republiky 



EVROPSKÁ UNIE =   MEZINÁRODNÍ             

                                SPOLEČENSTVÍ  

 Od 1. května 2004 vstup ČR 

 27 států od posledního rozšíření od roku 2007 

 Dříve název Evropské společenství – původně cíl 

zabránit dalším válkám 

 

Brusel – sídlo EU 



STÁTY EVROPSKÉ UNIE 



CÍLE EVROPSKÉ UNIE 

Společná 
zahraniční a 
bezpečnostní 

politika 

Policejní a 
soudní 

spolupráce v 
trestních 

věcech 

Hospodářská 
spolupráce a 

ochrana 
životního 
prostředí 



EVROPU ŘÍDÍ: 

 Evropská rada – hlavy států 

 Rada Evropské unie – zástupci z každého státu 

 Evropský parlament - poslanci 

 Evropský soudní dvůr – sbory soudců 

 Komise EU – spravuje finanční rozpočet  

 

Štrasburk – Rada Evropy 



SYMBOLY EU 

 Vlajka – 12 zlatých hvězdiček na modrém pozadí 

 euro 



SCHENGENSKÝ PROSTOR 

 Vzájemné zrušení hraničních kontrol, cestování 

na občanku 

 Od roku 2007 členem i Česká republika 

 



SHRNUTÍ: 

 ČR v EU od roku 2004 

 Celkem v EU 27 států 

 Symbol EU: modrá vlajka + 12 hvězdiček, euro 

 Sídlo EU: Brusel 

 Schengenský prostor – bez hranic, ČR od r. 2007 

 Česká republika od roku 1993, prezident Václav 

Havel 

 Rozpad komunistické strany 1989 

 

 



ZDROJE: 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce 

 http://cr.ic.cz/index.php?clanek=ruce&dir=demokracie&menu=
demokracie 

 http://vlast.cz/zakladni-poznatky-o-cesku/ 

 Mandelová, H. Moje vlast je v Evropě. Liberec: Dialog, 2008. 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A1clav_Havel
_cut_out.jpg 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brusel_St._Michael_c
athedral_2.jpg 

 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU27-
further_enlargement_map.svg 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Absolute_ponts_couv
erts_02.jpg 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SchengenAgreement
_map.png 

 Kliparty z webu Office Online 

 Práci jsem vypracovala samostatně. 
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