
OBČANSKÁ NAUKA – S3, C3 
Vyučující:  Jana Vaňatová 
e-mail: Jana.Vanatova@sousvodnany.cz 
 

Milí studenti, 

zasílám poznámky, které si prosím projděte a zapište do sešitu. Vím, že budete mít 

spoustu práce k ZZ, proto po Vás z OBN nebudu chtít žádný domácí úkol, kromě zapsání 

a pročtení poznámek, zhlédnutí videa a přečtení článku. 

Sešity budou po návratu kontrolovány, doporučuji splnit, ať můžete mít následně 

předmět uzavřen. 

Pokud by se nešlo do školy ani po velikonočních prázdninách, zašlu další látku. 

V případě jakýchkoliv dotazů jsem na e-mailu. 

 

TÉMA: EVROPSKÁ UNIE 

Video Evropa a NATO: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10204459864-historie-

eu/video/ 

Video o EU (je starší, tudíž ještě ukazuje jako člena VB). Dětské, ale hezky natočené: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10207220278-evropske-pexeso/209552116230028-

evropska-unie/video/ 
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KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ EU (stačí zapsat si pouze tučně zvýrazněný text) 

◦ Podmínkou zapojení členského státu do třetí etapy hospodářské a měnové unie 

(tedy přijetí Eura) je splnění kritérií konvergence. Kritéria musí být plněna 

udržitelným, a ne pouze bodovým způsobem. 

◦ Kritérium cenové stability  

◦ Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb  

◦ Kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 

◦ veřejný deficit: poměr plánovaného nebo skutečného schodku 

veřejných financí  k hrubému domácímu produktu (HDP) v tržních 

cenách nesmí překročit 3 % 

◦ hrubý veřejný dluh: poměr veřejného vládního dluhu v tržních cenách 

k HPD nesmí překročit 60 %. 

◦ Kritérium stability měnového kurzu a účasti v ERM (mechanizmus 

směnných kurzů)  

◦ Konvergence v legislativní oblasti obsahuje podmínku nezávislosti 

centrálních bank včetně zákazu financování veřejných institucí ze zdrojů 

centrálních bank a zákaz zvýhodněného přístupu ke zdrojům úvěrových 

institucí. 

TÉMA: BOHATÉ A CHUDÉ ZEMĚ 

- Prosím o přečtení tohoto článku, abyste mohli porovnávat proměnu řízení EU 

před a po epidemii - https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/chudi-proti-

bohatym-zeme-eu-ceka-dalsi-souboj-o-evropske-penize/ 

- Myslím, že je každému jasné, že současná situace svět včetně EU změní a 

většina plánovaných projektů, financí atd. se bude muset přehodnotit. Jak se 

s ekonomickou krizí vypořádá EU a ČR je v tuto chvíli možné pouze odhadovat. 
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