
„ …[vláda] si uvědomuje prospěšnost 
a nezvratnost procesu evropské integrace“  

( M EMORANDUM )

Po pádu totalitního režimu v závěru roku 1989 a po rozdělení federace na přelo-

mu let 1992 a 1993 patřilo k prvořadým cílům Československa a od počátku roku 1993 

samostatné České republiky vstoupit do evropských struktur a podílet se tak na 

unikátním procesu evropské integrace. Tento úkol byl chápán jako základní předpoklad 

zajištění a rozvoje demokracie, svobody, politické stability a v neposlední řadě i hospodář-

ské a ekonomické prosperity. V prosinci 1995 přijala vláda České republiky usnesení, 

v němž dala souhlas k podání žádosti o přijetí do Evropské unie. Žádost předal 

v lednu 1996 předseda vlády Václav Klaus italskému premiérovi Lambertu Dinimu, před-

staviteli státu předsedajícímu v té době Radě Evropské unie. Nedílnou součástí žádosti 

bylo memorandum, v němž vláda zdůvodnila své rozhodnutí požádat o přijetí do EU. Po 

podání žádosti se ale postup české vlády zpomalil, a to kvůli zesilujícím negativistickým 

postojům vůči evropské integraci v řadách české politické elity. V červenci 1997 zveřejnila 

Evropská komise posudky o připravenosti kandidátských zemí, v nichž doporučila zahájit 

jednání o členství se šesti (později s jedenácti) státy, včetně ČR. Zásadní obrat nastal až 

s nástupem úřednické vlády Josefa Tošovského, která zahájila oficiální přístupová jedná-

ní s evropskými institucemi v březnu 1998. Postupně bylo projednáno 31 tematických 

kapitol, přičemž hlavní důraz byl kladen na porovnání a  harmonizaci české legislativy 

s právním řádem EU. Evropská komise každoročně zveřejňovala hodnotící zprávy o po-

kroku ČR v předvstupním procesu. V prosinci 2002 byly na summitu v Kodani uzavřeny 

všechny kapitoly a jednání o vstupu byla úspěšně ukončena. Smlouvu o přistoupení 
České republiky k Evropské unii podepsali za ČR 16. dubna 2003 na konfe-

renci v Athénách prezident Václav Klaus a předseda vlády Vladimír Špidla. 

Ratifikace výše zmíněné smlouvy probíhala ve většině přistupujících států formou refe-

renda. V České republice se referendum uskutečnilo ve dnech 13. až 14. červ-
na 2003, přičemž z 55,21 % oprávněných voličů, kteří přišli hlasovat, se pro vstup do 
EU vyslovilo 77,33 % a proti 22,67 %. Poté, co Ústavní soud zamítl několik stížností na 

postup při provádění referenda, potvrdil v červenci 2003 jeho výsledek prezident Václav 

Klaus. Smlouva o přistoupení vstoupila v platnost 1. května 2004 a Česká republika 

se tak spolu s dalšími devíti státy stala členskou zemí Evropské unie. 
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