


Z minulého týdne: STÁLE ČEKÁM OD NĚKTERÝCH NA JEJICH ODPOVĚDI NA MŮJ EMAIL!!! 

- vypracovat otázky a úkoly na str. 62 

- vypracovat a nalepit do sešitu pracovní listy zemědělství, doprava 

- vypracovat do sešitu otázky a úkoly na str. 66 – 1.,2.,3.,4. + str. 67 – 1.,2. A opět zaslat mailem zpět ke kontrole. 

 

+ zadané v mailu 

Týden 30.3. – 3.4.2020  

Úkol č.1  

- Nalepit zápis „Zahraniční obchod ČR“ (viz.níže) 

- Vypracovat otázky a úkoly na str. 68, č. 1,2,3 A opět zaslat mailem zpět ke kontrole. 

Úkol č.2  

- Nalepit zápis „Kraje ČR“ (viz.níže) 

- Nalepit pracovní list „Kraje ČR“ 

  

 



Zahraniční obchod ČR 

Struktura zahraničního obchodu : 
DOVOZ : 
1. stroje a dopravní zařízení 
2. tržní výrobky tříděné dle druhu materiálu (textil, cement) 
3. suroviny, paliva 
4. exotické ovoce a jiné potraviny 
VÝVOZ :  
1. stroje a dopravní zařízení 
2. tržní výrobky tříděné dle druhu materiálu 
3. různé průmyslové výrobky- dřevo, stavební  materiály (nevýhodné, raději vyvážet výrobky  

s podílem lidské práce) 

Vývoj, vývoz, dovoz: 
- 90. léta 20. století → stoupl vývoz surovin (kamenivo, nezpracované dřevo) → zvýhodnění 

okamžité platební bilance x výhodnější je vývoz výrobků zhodnocených lidskou prací 
- Destinace vývozu se změnila po roce 1989 (RVHP) → neschopnost platby;  

nyní : vyspělé země s tržní ekonomikou – zejména Německo, dále pak země bývalé RVHP – 
zejména Slovensko, rozvojové země s tržní ekonomikou. 

- Dovoz je téměř totožný.). 
 
Členství ČR v mezinárodních organizací 
OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
NATO (1999) – vojen.- polit. organizace → spolehlivé bezpečnostní garance, účast na bezpeč.akcí 

OSN (1993) – mírové mise, hospodářská, zdravotní, kulturní kooperace → UNESCO, UNICEF 

EU (2004) – posílení hospodářské a politické stability 
MMF – Mezinárodní měnový fond 
CEFTA – regionální integrace 
Světová banka 
 

Diplomatické styky → ambasáda, konzulát, honorární konzulát, Chargé d´affaires, diplomatická nóta 

- Udržuje ČR s většinou zemí světa 

- Má v 70 zemích zastupitelské úřady. 

- V ČR je přes 70 zastupitelských úřadů cizích zemí. 

 



ADMINISTRATIVNÍ ČLENĚNÍ ČR - KRAJE 

- Česká republika se dělí do 14 krajů (tzv. vyšších správních celků). 

-  Současná podoba těchto krajů platí od 1.1.2000. 

-  Kraje se dále dělí na okresy (zrušeny r.2003, dnes mají statistickou funkci), v ČR jich je 77. 

PRAVOMOCE KRAJŮ 

 Řízení školství, zdravotnictví a kultury 

 Správa silniční sítě 

 Právo navrhovat nové zákony 

 Právo upravovat stávající zákony, vydávat vyhlášky a nařízení 

 

- Dalším podrobnějším dělením jsou obce s  rozšířenou působností (od roku 2003). 

-  V ČR jich je 205, tzv. „malé okresy“ 

- Funkce: správní (výdej pasů, občanský a řidičských průkazů, finanční a stavební úřady 

-  Obecními úřady je pověřeno celkem 393 obcí. 

 

- Zvláštním dělením je NUTS 2. 

-  Při vstupu do Evropské unie musela být ČR administrativně rozdělila ještě na územní celky (tzv. NUTS 2), kdy 

každý z nich má nad 1 milion obyvatel ( ČR NUTS CZ01- CZ08). 

 

 

            Kraje ČR 

 

 


