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Úvodní slovo

Vážené ministryně, vážení ministři,

právě se Vám do rukou dostává Delegátův průvodce 

Modelem EU na Pražském studentském summitu. Na 

následujících stránkách si můžete osvěžit základní in‑

formace o historii a fungování Evropské unie. Zvláštní 

pozornost je zde kladena na Radu EU, která je, jak už jistě 

víte, orgánem, který budeme v rámci našeho modelu si‑

mulovat.

V další části tohoto dokumentu Vám také stručně před‑

stavíme dva legislativní dokumenty, které budete mít mož‑

nost blíže poznat na workshopech ale také během studia 

backgroundů a stanovisek vašich států.

Přejeme Vám příjemné čtení

Jan Spousta

generální tajemník Rady
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1 Evropská integrace

Mnozí z vás si jistě pod pojmem evropská integrace před‑

staví dnešní Evropskou unii. Myšlenka evropské integrace 

však není fenoménem pouze 20. a 21. století, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Naopak, různé snahy o integraci Ev‑

ropy provází náš kontinent přinejmenším od středověku. Za 

zmínku jistě stojí jména středověkých vizionářů jako Jiří z Po‑

děbrad či Pierre Dubois, v  novověku pak myšlenku evropské 

integrace prosazoval například William Penn či Immanuel 

Kant. Za  nejvýznamnější meziválečný pokus integrovat Ev‑

ropu můžeme považovat Panevropskou unii, v jehož čele stál 

rakouský aristokrat Richard Coudenhove ‑Kalergi, a která exi‑

stuje dodnes. Žádná z  těchto myšlenek se však v praxi příliš 

neuchytila. Rovněž po druhé světové válce existovalo mnoho 

různých představ a plánů evropské integrace založených 

na odlišných integračních paradigmatech. V  roce 1948 tak 

vznikla např. Organizace pro evropskou hospodářskou spolu‑

práci, o rok později pak Rada Evropy (organizace s dnešní Ev‑

ropskou unií nijak nesouvisející). Je však pravdou, že dnešní 

Evropskou unii můžeme ze všech těchto integračních ambicí 

považovat za nejúspěšnější.

EU jako taková sice vzniká až s podpisem Maastrichtské 

smlouvy v roce 1992, abychom však mohli pochopit její pod‑

statu, musíme porozumět celému integračnímu procesu, jehož 

kořeny sahají až do padesátých let, kdy postupně vznikla tři 

evropská společenství. V návaznosti na tzv. Schumanův plán 

(jehož autorem je Jean Monnet) vzniklo v roce 1952 jako první 

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), jehož cílem bylo 

vytvoření společného trhu uhlí a oceli mezi zakládajícími ze‑

měmi. Těmi byly Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie 

a Lucembursko. Schumanův plán geniálně kombinoval potřebu 

hospodářského rozvoje ve válkou poškozené Evropě s politic‑

kou strategií zadržování sovětského vlivu. Současně byla in‑

tegrace také cestou, jak znemožnit válku mezi dvěma věčnými 

evropskými rivaly – Francií a Německem – a zajistit tak na 

evropském kontinentu mír. Jelikož působení ESUO bylo hod‑

noceno jako úspěšné, založila stejná šestice států v roce 1958 

další dvě společenství – Evropské společenství pro atomovou 

energii (Euratom) a Evropské hospodářské společenství (EHS). 

Cílem Euratomu bylo především vybudovat společný trh se 

štěpnými materiály a  vytvořit společný nevojenský výzkum. 

EHS si pak kladlo za cíl vytvořit jednotný vnitřní trh, který 

spočívá v naplnění tzv. čtyř svobod – volný pohyb zboží, slu‑

žeb, osob a kapitálu. Nejdůležitějším znakem odlišujícím výše 

zmíněná evropská společenství od ostatních mezinárodních 

organizací je jejich nadnárodní princip. Na rozdíl od ostatních 

integračních projektů totiž nebyla evropská společenství kon‑

struována na mezivládním principu, ale na principu nadnárod‑

ním (tzv. supranacionalita). To znamená, že zúčastněné země 

se dobrovolně vzdaly některých svých pravomocí ve prospěch 

uměle vytvořených nadnárodních orgánů.

V šedesátých a sedmdesátých letech se integrační proces 

výrazně zpomalil. Současně došlo také k ukončení dosavad‑

ního poválečného ekonomického růstu a následnému poklesu 

ekonomických ukazatelů. Toto období tak bývá označováno 

jako euroskleróza. I přesto se v roce 1965 podařilo podepsat 

Slučovací smlouvu, která ustavila společné instituce pro 

všechna tři evropská společenství. Do té doby byly společné 

pouze Shromáždění (předchůdce Evropského parlamentu) 

a Soudní dvůr. Novou integrační dynamiku získala evropská 

společenství až v 80. letech s nástupem Jacquese Delorse na 

post předsedy Evropské komise. Se zpožděním tak došlo k do‑

budování jednotného vnitřního trhu a započetí nových inte‑

gračních aktivit. V Maastrichtu bylo rozhodnuto o postupném 

budování hospodářské a měnové unie (a tedy i o vytvoření 

společné měny) a také o vytvoření politické unie, jelikož bylo 

třeba, aby Evropské společenství dokázalo reagovat na zá‑
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Stupně ekonomické integrace

Zde stojí za zmínku vysvětlit různé stupně ekonomické 
integrace. Rozlišujeme zónu volného obchodu, celní unii, 
společný trh a hospodářskou a měnovou unii (HMU). Zóna 
volného obchodu spočívá v odstranění cel a kvót pro ob-
chod se zbožím mezi zúčastněnými zeměmi. V rámci celní 
unie krom odstranění cel a kvót mezi zúčastněnými zeměmi 
dochází také k vytvoření společného celního sazebníku vůči 
třetím zemím. Společný trh je založen na rozšíření celní unie 
na zmiňované čtyři svobody. Znakem hospodářské a měnové 
unie je pak například společná měna, ale také existence fis-
kální unie, tedy existence společného rozpočtu pro všechny 
země či existence společných a jednotných daní. I přestože 
Unie deklarovala její budování, k vytvoření skutečné hos-
podářské a měnové unie zatím nedošlo, či k ní došlo pouze 
z části. Dnešní Unie se tak nachází někde mezi společným 
trhem a HMU.



važné mezinárodněpolitické změny (na přelomu 80. a 90. let 

došlo k rozpadu Sovětského svazu a celého východního bloku, 

k válce v Zálivu a rovněž se rozhořel jugoslávský konflikt). 

V roce 1993 tak vzniká Evropská unie, která politicky zastře‑

šuje předchozí tři společenství.

Evropský integrační proces se s postupem času stával 

více a více atraktivní i pro další evropské země. Od roku 1973, 

kdy přistoupilo Spojené království, Irsko a Dánsko, postupně 

docházelo k nárůstu počtu členských zemí. V současnosti se 

jejich počet zastavil na čísle dvacet osm. Největší hromadné 

rozšíření proběhlo v roce 2004, kdy se členy EU stalo osm 

postkomunistických zemí včetně České republiky a také 

Malta a Kypr. V roce 2007 je pak následovalo Bulharsko 

a Rumunsko a v roce 2013 Chorvatsko. I v současnosti exis‑

tují další kandidátské země, které své členství zvažují (země 

západního Balkánu a Turecko). S ohledem na výsledek brit‑

ského referenda o vystoupení z EU má však v březnu 2019 

dojít k historicky prvnímu odchodu členské země z Unie. 

Zmíněný počet členských zemí se tak bude v budoucnu dále 

měnit.

2 Oblasti působení Evropské unie
Oblast působení Evropské unie se od padesátých let 

značně rozrostla. Do jisté míry je za tento fakt zodpovědný 

tzv. spillover effect (neboli efekt přelévání), který je součástí 

neofunkcionalistické teorie integrace. Předpokladem neo‑

funkcionalistické teorie je integrace pouze v určité oblasti. 

Pokud je tato integrace úspěšná, dochází k postupné integraci 

dalších sektorů. Integrace se tak více či méně samovolně pře‑

lévá do dalších oblastí. Jinak řečeno, integrace v určitém sek‑

toru si svým působením může vynutit integraci v sektoru 

jiném. Dnes existují politiky, které mají vazbu na vnitřní 

jednotný trh a vznikají postupně již od počátků evropské in‑

tegrace až do současnosti (např. zemědělská politika, politika 

hospodářské soutěže, sociální politika, energetická politika, 

dopravní politika, politika životního prostředí, regionální 

politika, sociální politika), ale i politiky, které vznikají až 

později a bez přímé vazby na jednotný trh. Jedná se o zmí‑

něnou hospodářskou a měnovou unii a se vznikem EU tak‑

též o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP), 

jejíž součástí je i společná bezpečnostní a obranná politika. 

Ve stejnou dobu jako SZBP se také začala rozvíjet spolupráce 

v oblasti vnitra, justice a policie.

Můžeme tak vidět, že v současnosti Evropská unie zahr‑

nuje celou řadu oblastí, avšak je třeba zmínit, že její pravo‑

moci jsou v jednotlivých oblastech odlišné. Pravomoci Unie 

dělíme na výlučné, kde pravidla určuje EU a státy zde mohou 

zasahovat jen s jejím svolením, sdílené, kde členské státy při‑

jímají legislativu pouze za předpokladu, že už tak neučinila 

Unie, a podpůrné, koordinační a doplňkové, kde se aktivity 

EU omezují pouze na podporu členských zemí. Stranou pak 

stojí společná zahraniční a bezpečnostní politika, kde se ve 

většině případů rozhoduje jednomyslně, a dále pak hospo‑

dářská a sociální politika, kde dochází pouze ke koordinaci 

založené na dobrovolném rozhodnutí členských zemí, nejsou 

to tedy skutečné politiky v pravém slova smyslu.
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Jak je to dnes se zakládajícími smlouvami?

V procesu evropské integrace rozlišujeme tři zakládající 
smlouvy původních společenství, tedy Smlouvu o zřízení 
ESUO (1951), Smlouvu o založení Euroatomu (1957) a Smlouvu 
o zřízení EHS (1957). V devadesátých letech pak byla pode-
psána Smlouva o EU (1992). V průběhu integrace byly tyto 
smlouvy různě reformovány. Postupně tak byly podepsány 
reformní smlouvy Jednotný evropský akt (1986), Amstero-
damská smlouva (1997), Smlouva z Nice (2001) a Lisabonská 
smlouva (2007). S výjimkou Smlouvy o EU již nedošlo od 
vzniku tří původních společenství k vytvoření nové smlouvy, 
ale pouze k úpravě již existujících smluv.
Smlouva o zřízení ESUO byla podepsána na 50 let a v roce 
2002 proto vypršela její platnost (její aktiva i pasiva byla 
převedena pod Evropské společenství). Smlouva o založení 
Euroatomu zůstává stále v platnosti, avšak stojí mimo rámec 
Evropské unie, protože Evropské společenství pro atomovou 
energii se nesloučilo s Evropskou unií a zůstává samostatnou 
právnickou osobou, i když sdílí stejné orgány. Smlouva o zří-
zení EHS byla nejprve v roce 1993 přejmenována na Smlouvu 
o zřízení Evropského společenství (Evropské hospodářské 
společenství se tak přejmenovalo na Evropské společenství), 
v roce 2009 pak na Smlouvu o fungování Evropské unie. 
Dvěma smlouvami tvořícími právní základ Evropské unie jsou 
tedy Smlouva o EU a Smlouva o fungování EU, přičemž jejich 
poslední reformu provedla tzv. Lisabonská smlouva, která 
vstoupila v platnost v roce 2009.



3 Instituce Evropské unie

Za dobu trvání evropského integračního projektu se 

vytvořila poměrně komplikovaná institucionální struk‑

tura. Pět institucí existuje již od počátku integračního 

procesu v padesátých letech, byť byly přejmenovány či 

jim byly změněny pravomoci. Mezi tyto nejstarší instituce 

řadíme Evropskou komisi (dříve Vysoký úřad), Radu Ev‑

ropské unie (často označována pouze jako Rada), Evropský 

parlament (dříve Shromáždění), Soudní dvůr Evropské 

unie (dříve Evropský soudní dvůr) a Hospodářský a soci‑

ální výbor (dříve Poradní výbor). Postupem času se vyvi‑

nula i řada dalších institucí, které se staly součástí Evrop‑

ské unie, kterou známe dnes.

Nyní některé instituce alespoň stručně přiblížíme. Ev‑

ropská komise je nadnárodním orgánem, který je sice tvo‑

řen stejným počtem členů, jako je počet členských zemí, 

avšak jednotliví komisaři nereprezentují zájmy svých 

zemí, ale zájmy Evropské unie. Má mnoho funkcí a pravo‑

mocí, například dohled nad dodržováním pravidel jednot‑

ného trhu nebo sestavování rozpočtu. Současně je jedinou 

institucí s právem legislativní iniciativy. Můžeme ji tak 

označit za exekutivu EU.

Evropský parlament zastupuje občany Evropské unie. 

Jedná se o jediný přímo volený orgán, který má 751 členů. 

Podílí se především na přijímání legislativy, ale má i další 

pravomoci, např. vyslovuje důvěru a nedůvěru Evropské 

komisi, na návrh Evropské rady volí jejího předsedu, podílí 

se na přijímání rozpočtu či jmenuje evropského ombuds‑

mana. Je institucí, jíž za dobu své existence velmi výrazně 

vzrostly pravomoci. Nejvíce je to patrné na přijímání aktů 

sekundárního práva, přičemž EP byl v počátcích pouze 

konzultován Radou, dnes však je ve většině legislativy 

s Radou zrovnoprávněn a daný akt musí tedy schválit obě 

instituce.

Soudní dvůr EU je odpovědný za jednotný výklad ev‑

ropského práva a rozhoduje o jeho případném porušení. 

Současně se pomocí svou rozhodovací praxi podílí i na sa‑

motném dotváření evropského práva. Evropská rada, která 

sdružuje prezidenty a premiéry členských zemí, původně 

vznikla jako jakási diskusní a ideová platforma, kde bylo 

možné vést nezávazné a hluboké debaty o budoucnosti ev‑

ropské integrace. Postupem času se však přeměnila na in‑

stituci, která stále častěji rozhoduje o zásadních otázkách 

integrace a určuje obecné politické cíle a priority Unie. 

V některých případech také může plnit roli Rady a přijímat 

sekundární legislativu Unie. Tento proces se pak odráží 

i ve stále častějším zasedání Evropské rady. V souvislosti 

s tím se mluví o tzv. summitizaci evropské politiky.
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Instituce Evropské unie

Článek 13 Smlouvy o Evropské unii rozlišuje tyto instituce:
• Evropská komise,
• Evropská parlament,
• Soudní dvůr EU,
• Rada,
• Evropské rada,
• Evropská centrální banka,
• Účetní dvůr.
• Jako poradní instituce jsou pak uvedeny Hospodářský 

a sociální výbor a Výbor regionů.

Co je to primární a sekundární právo?

Primární právo je nejvyšším pramenem práva Evrop-
ské unie, které vytváří rámec pro provádění politik 
evropských institucí. Patří do něj především zakládající 
smlouvy a jejich následné úpravy. Dále jsou součástí 
primárního práva také protokoly připojené ke smlouvám, 
smlouvy o přistoupení jednotlivých zemí, dvě rozpoč-
tové smlouvy (tzv. Lucemburská a Bruselská), Slučovací 
smlouva a Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve 
všeobecných a přímých volbách.

Sekundární právem se pak rozumí akty vydané sa-
motnou Evropskou unií a jejími institucemi. Rozlišujeme 
především nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 
a stanoviska. Nařízení je závazné pro všechny členské 
země a má přímý účinek. Není ho tedy třeba již nijak 
transformovat do vnitrostátního práva členských zemí. 
Oproti tomu směrnice, která je také závazná pro všechny 
členy Unie, musí být implementována do vnitrostátních 
systémů členských zemí. Závazný je tak pouze výsledek, 
nikoliv forma, jakou má být výsledku dosaženo. Rozhod-
nutí je okamžitě platné, avšak je závazné pouze pro toho, 
komu je určeno. Doporučení a stanoviska pak mají nezá-
vazný charakter.



4 Rada EU

Podrobněji si přiblížíme Radu Evropské unie, jelikož se 

jedná o instituci, která je na Pražském studentském summitu 

v rámci Modelu EU simulována. Jak již bylo zmíněno, Rada je 

součástí institucionální struktury evropských společenství 

již od samotného počátku integrace. Přesto však původní 

Monnetův návrh s touto institucí nepočítal. Rada byla vy‑

tvořena především kvůli tlaku menších států, jež chtěly po‑

jistku, která by zabránila ovládnutí ostatních institucí spole‑

čenství velkými státy. Historicky se Rada EU příliš neměnila 

a můžeme ji tak označit za dosti stabilní instituci. Měnil se 

však vliv, který tato instituce měla v rámci Unie. Dominantní 

postavení na úkor Komise měla Rada především v 60. a 70. 

letech, s čímž přímo souvisí zpomalení integračního procesu 

v době již zmiňované eurosklerózy.

Rada je složena ze zástupců členských zemí, přičemž 

platí zásada, že každá země je reprezentována stejným po‑

čtem zástupců nehledě na velikost státu. Slouží k artikulaci 

každodenních národních zájmů, které jsou jednotlivými 

členy Rady hájeny. Rada se významným způsobem podílí na 

přijímání evropské legislativy. Původně to byla pouze ona, 

kdo přijímal akty sekundárního práva. Evropský parlament 

však postupně získal právo být konzultován a následně byla 

zavedena metoda spolupráce, která umožnila EP navrhovat 

pozměňovací návrhy a v případě nesouhlasu Parlamentu mu‑

sela Rada hlasovat jednomyslně.

Dnes je většina sekundárního práva Unie přijímána řád‑

ným legislativním postupem (tzv. procedura spolurozhodo‑

vání nebo také kodecize), kdy je Evropský parlament s Radou 

zrovnoprávněn a kdy může Parlament zamezit přijetí dané 

legislativy. V případě neshody obou institucí se pak koná do‑

hodovací řízení. Rada se také významně podílí na přijímání 

rozpočtu, kde se odehrál podobný proces jako v oblasti le‑

gislativy a kdy původně bezmocný Evropský parlament dnes 

může prosadit evropský rozpočet na úkor Rady. Hlavním 

aktérem je pak Rada především v oblasti společné zahra‑

niční a bezpečnostní politiky, kde stále převládá mezivládní 

princip. Rada zde má pravomoc přijímat společné postoje, 

společné strategie a rozhodovat o společných akcích. Rada 

rovněž schvaluje mezinárodní smlouvy a dohody, které Ev‑

ropské unie uzavírá se třetími zeměmi a které jejím jménem 

vyjednala Komise.

Pozornost si také zaslouží samotný mechanismus hlaso‑

vání v Radě. Původně převládající jednomyslné rozhodování 

bylo s postupující integrací nahrazeno rozhodováním kvali‑

fikovanou většinou, které se používá asi v 80 % hlasování. 

Jednomyslné hlasování tedy nevymizelo úplně, dosud se po‑

užívá v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky 

a v některých dalších případech. Měnila se i samotná podoba 

kvalifikované většiny, kdy po dlouhou dobu existoval princip 

vážení hlasů. Každá země disponovala určitým počtem hlasů, 

který jí byl přidělen s ohledem na počet obyvatel, přičemž 

menší země byly zvýhodněny a větší naopak znevýhodněny. 

Poslední reformu zavedla Lisabonská smlouva, která zrušila 

princip vážení hlasů a nově definuje kvalifikovanou většinu 

jako 55 % členů Rady, kteří současně reprezentují 65 % oby‑

vatel, pokud se hlasuje o návrhu předloženém Komisí nebo 

Vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpeč‑

nostní politiku, a 72 % členů Rady, kteří současně reprezen‑

tují 65 % obyvatel, pokud se hlasuje o ostatních návrzích. 

Dále pak v rámci kvalifikované většiny existuje tzv. blokační 

menšina, při jejímž dosažení je zabráněno přijetí aktu. Blo‑

kační menšinu musí tvořit alespoň čtyři země, které repre‑

zentují alespoň 35 % obyvatel. Při hlasování o různých pro‑

cedurálních záležitostech se také využívá hlasování prostou 

většinou. Závěrem je třeba dodat, že pro Evropskou unii je 

typický vysoce konsenzuální styl rozhodování, kdy se o vět‑

šině aktů jedná do doby, než s návrhem souhlasí všechny 

země. K násilnému přehlasovávání některých států ostat‑

ními tak dochází spíše výjimečně.

A jak vypadá práce Rady a schvalování legislativy Ra‑

dou? Rozhodně nejde pouze o jednání a hlasování minis‑

trů, které známe z médií a které na Pražském studentském 

summitu simulujeme. Samotná Rada má vícero úrovní. Na 

nejnižší úrovni fungují pracovní skupiny, v nichž jsou člen‑

ské země reprezentovány zástupci ministerstev či stálého za‑

stoupení daného státu při EU. Jde vždy o odborníky na dané 

téma. Tyto pracovní skupiny jsou zodpovědné za technickou 

stránku legislativy. O úroveň výš pracují přípravné výbory 

Mertens a Antici, kde jsou členské země reprezentovány di‑

plomaty svých stálých zastoupení. Jejich úkolem je připravo‑

vat program pro jednání Výboru stálých zástupců (tzv. CO‑

REPER). Současně signalizují potenciální problémy, které 
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by mohly členské země s daným návrhem mít. Následuje 

jednání Výboru stálých zástupců, kteří již politicky jednají 

o dané tematice. Každá země je zde zastoupena velvyslancem 

či zástupcem velvyslance při EU. COREPER jedná jednou až 

dvakrát týdně. Na nejvyšší úrovni se schází Rada ve složení 

ministrů, přičemž existuje deset sektorových Rad. Existuje 

např. Rada pro zahraniční věci, Rada pro zemědělství a rybo‑

lov, Rada pro obecné záležitosti atd. Dle daného tématu je pak 

přítomný příslušný ministr. V praxi se při schvalování legis‑

lativy používá tzv. A ‑bodový systém, v rámci něhož veškeré 

návrhy dělíme na A body a B body. A body jsou položky, které 

se schválí na úrovni COREPER a ministři o nich už nejednají 

a pouze je formálně schvalují. Tímto způsobem je schváleno 

až 90 % legislativních aktů. B body jsou pak položky, které 

není možné schválit na úrovni COREPER. O těchto polož‑

kách tak jednají samotní ministři, případně jsou vráceny 

pracovním skupinám. Většina rozhodování tedy probíhá již 

na úrovni pracovních skupin, méně pak v COREPER a mini‑

málně na ministerské úrovni.

Na postu předsedajícího státu se vždy po půl roce stří‑

dají postupně všechny členské země Unie. Úkolem předse‑

dající země je především řídit jednání na všech úrovních 

(tedy i na úrovni pracovních skupin) a připravovat program 

jednání. Právě příprava programu jednání je považována za 

hlavní výhodu předsedajícího státu, jelikož předsedající stát 

může do jisté míry nastolovat agendu, jíž se bude Rada EU 

zabývat. Výjimku v popsaném systému předsednictví tvoří 

Rada pro zahraniční věci, která má stálého předsedu. Tím je 

Vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní po‑

litiku, který je současně i místopředsedou Komise pro vnější 

vztahy. Cílem tohoto propojení funkcí je snaha o větší kohe‑

renci zahraniční politiky Evropské unie.

5 Evropská unie na Summitu
Na Pražském studentském summitu je Model EU unikátní 

zejména tím, že v něm jako v jediném zasedají pouze vysoko‑

školští studenti. Ti se během jednání promění ve 28 ministrů 

a budou se snažit prosadit zájmy svých států. Dalším speci‑

fikem Modelu EU je pak široká tématická rozkročenost, která 

delegátům umožní zabývat se širokou paletou témat od sociální 

politiky přes bezpečnostní témata až po zvládání nejrůznějších 

aktuálních výzev a krizí.

Jak již bylo několikrát zmíněno, orgánem, který v rámci 

Modelu EU simulujeme je Rada EU v jejích nejrůznějších for‑

macích dle probíraného tématu. V průběhu simulace na sebe 

Rada přebere také část práce, kterou jinak odvádí COREPER, 

přípravné výbory nebo pracovní skupiny. Všech jednáních se 

bude účastnit také zástupce Komise, který bude odpovídat za 

to, aby se původně předložený legislativní návrh v důsledku po‑

změňovacích návrhů nepřeměnil v naprosto odlišný dokument.

Náš program se však zdaleka nebude skládat jen z jednání. 

Neméně důležitou součástí Pražského studentského summitu je 

totiž také kvalitní příprava. Zejména na přípravných setkáních 

tak budeme trénovat mluvení na veřejnosti, umění argumen‑

tace, pracovat v týmu či vyjednávat. Velkou výhodou Modelu 

EU je možnost učit se a inspirovat nejen od předsednictva, ale 

zejména od ostatních účastníků studujících nejrůznější obory 

vysokých škol a v věnujících se celé řadě zajímavých aktivit.

6 Work ‑Life Balance
Sociální politika budila na nadnárodní úrovni vždy kon‑

troverze. Evropská unie do ní zasahuje pouze nepatrně, ne 

vždy je totiž možné kulturně a systémově odlišné státy sjed‑

notit. S vývojem vnitřního trhu, hlubší integrací či stárnu‑

tím evropské populace ale Unie přistupuje k legislativním 

krokům i v sociální oblasti.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem neboli 

work  ‑life balance je název směrnice, která má zavést evrop‑

ský standard na poli otcovských rodičovských či pečovatel‑

ských dovolených. Nevýhodné postavení žen na trhu práce je 

stále více diskutované téma a nová směrnice by měla pomoci 

nejen pracujícím matkám, ale také otcům. Bude tak záležet na 

členských státech, do jaké míry si budou stát za svým sociál‑

ním systémem a postojem, že dané standardy plní dostatečně 

a v rámci svých zvyklostí, či zda směrnici podpoří a přiblíží 

tak Unii k další legislativní harmonizaci.

Právě kulturní odlišnosti mohou být hlavní překážkou 

vyjednávání. Výhrady vůči jednotlivým článkům, ale i pode‑

tohle je delegátův průvodce EU

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT | XXIV. ROČNÍK | STUDENTSUMMIT.CZ8



zření z porušení principu subsidiarity mohou proces zkomp‑

likovat a zejména zpomalit. Již v minulosti bylo opuštěno od 

návrhu mateřských dovolených, který byl v Radě zablokován 

a projednával se tak dlouhých sedm let a který návrh směr‑

nice work  ‑life balance nahrazuje. Narozdíl od opuštěného 

návrhu se již nezabývá mateřskou dovolenou, ale naopak 

bere v potaz vývoj společnosti v posledních letech a moderní 

trendy.

7 Evropská funkce investiční stabilizace
V souvislosti s vytvářením nového evropského rozpočto‑

vého rámce pro období 2021‑2027, vznikl návrh nařízení zři‑

zující nový nástroj pro podporu ekonomické stability nejen 

eurozóny, ale Unie jako celku, tzv. Evropské funkce investiční 

stabilizace. Ač se v současné době nacházíme v době ekonomic‑

kého růstu, je na místě obava z možných ekonomických otřesů, 

které by mohly v budoucnu eurozónu ohrozit.

Ekonomiky zemí eurozóny jsou velmi různorodé, a proto 

je zde riziko vzniku asymetrických ekonomických otřesů, na 

které je třeba odpovědně a účinně reagovat. Země platící eu‑

rem zároveň nemají k dispozici měnověpolitické a jiné nástroje, 

kterými by mohly adekvátně reagovat na nastalý ekonomický 

otřes, neboť pravomoc v této oblasti byla převzata Evropskou 

centrální bankou. Evropská unie již v této době disponuje ná‑

stroji, které nabízejí pomoc postiženým zemím. Žádný z nich 

však nebyl, jako stabilizační prvek unijní politiky, součástí roz‑

počtového rámce EU.

Vznik tohoto stabilizačního nástroje je mimo jiné dalším 

krokem k větší, především ekonomické, integraci evropských 

států. Proti jeho zavedení však mohou hlasovat nejen státy sto‑

jící mimo eurozónu, které se obávají vzniku vícerychlostní EU 

a vytváření skutečného evropského jádra, ale také státy platící 

společnou měnou ze strachu z možného hazardního a fiskálně 

neodpovědného chování ekonomicky slabších států eurozóny. 

Historických příkladů je v tomto směru poměrně dost.

Debata o ekonomické budoucnosti Unie tak může ukázat, jak 

silně jsou jednotlivé státy sžité s myšlenkou úzké ekonomické 

spolupráce, a to i přesto, že mnohé z nich zásadní krok v podobě 

přijetí společné měny mají už za sebou. Státy mimo eurozónu 

stojí před dosud možná největším rozhodnutím, zda nastal čas 

splnit nutné podmínky, přijmout euro a zůstat součástí ekono‑

mického jádra, či naopak prosazovat vlastní měnovou politiku 

bez možnosti uplatňování politického vlivu na podobu finanční 

stability Unie.
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