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Vážený ministře, vážená ministryně,
za celý tým bych tě ráda přivítala v modelu
Evropské unie a pevně věřím, že si spolu s námi
nadcházející ročník naplno užiješ. Určitě máš
už teď mnoho otázek – co se ode mě očekává?
Jak se mám připravit? A kde najdu informace?
Žádný strach! Přečti si následující stránky a na
Summitu už tě nic nepřekvapí.
Delegátův průvodce EU je dokument, který ti
pomůže s orientací v prostředí modelu EU a který
navazuje na Delegátova průvodce Summitem. V tom,
co se zrovna děje, ve specifikách tvého modelu
a ve struktuře projektu jako takového. Než se
vrhneme na věci spojené s Evropskou unií, musíme tě seznámit s tím, co tě v následujících měsících čeká a nemine.

Karolína Oškerová
generální tajemnice v modelu EU
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1 CO TĚ ČEKÁ V EU?
Soft-skills, vzdělávání, simulace

témata vycházející z aktuální evropské legislativy,
o kterých budete společně jednat na závěrečné konferenci. První téma je migrační, a to směrnice o modré
kartě. Druhé téma je naopak více ekonomické a aktuální – směrnice o společné digitální dani. K dispozici
dostaneš samozřejmě také background report.1

Tohle jsou tři věci, které se ti pokusíme během
pěti workshopů zprostředkovat a předat a věř tomu,
nebo ne, všechny tři jsou propojené. Už během prvních setkání si zkusíš, jak probíhá simulované jednání. Kromě toho připravíme i další aktivity, které ti
pomohou zlepšit různé dovednosti, ať už mluvení na
veřejnosti, argumentaci, práci ve skupině nebo mnoho
dalšího. Díky simulaci a účasti na workshopech se naučíš, jak funguje nejen EU, ale i další organizace a mezinárodní politika jako celek.

Stanoviska
Poté, co se dostatečně seznámíš s body agendy,
bude řada na tobě – vytvoříš stanovisko. O co že se
jedná? Stručně popíšeš pozici svého státu ve vztahu
k probíranému tématu. S čím v návrhu souhlasíš, s čím nikoliv, co by potřebovalo změnu a kde je
hranice, po jejímž překročení již pro návrh nebudeš
hlasovat. Stanoviska jsou důležitá nejen pro tebe,
ale i pro tvé kolegy v Radě. Všichni si ujasníte pozici svého státu a budete vědět, s čí podporou počítat,
a kdo se za vás při jednání naopak nepostaví. Ale neboj, i psaní stanovisek ti předem vysvětlíme.

Working groups
Abychom tě mohli co nejlépe poznat a rozvíjet tvé
schopnosti, staneš se stejně jako ostatní delegáti součástí jedné z working groups. Každá working group
má zhruba šest členů a svého vedoucího z řad přípravného týmu. Pravděpodobně budeš ve skupině
s dalšími ministry států ze svého regionu. Společně
pak budete v úzké skupině pracovat na řešení nejrůznějších problémů, které si pro vás připravíme.

Přednášky a hosté
Čas od času bude nutné seznámit tě s něčím novým či důležitým prostřednictvím přednášek. Nejsme ale na univerzitě, a proto se budeme maximálně
snažit, aby byly stručné, jasné a interaktivní. A kdo
ví, třeba nám dorazí i nějaká ta návštěva z Bruselu.

Body agendy
Během workshopů tě začneme postupně seznamovat s body agendy. V našem případě jsou to dvě

2 SEZNÁMENÍ S EVROPSKOU UNIÍ
2. 1. Evropská integrace

Pokud se ve věcech spojených s Unií příliš neorientuješ, nezoufej! Právě v tomto dokumentu
najdeš vše podstatné včetně odkazů na další
informace. Není potřeba učit se věci nazpaměť,
snažit se za každou cenu všechno pochopit a lámat si hlavu s tím, jak která věc funguje. Je ale
důležité si dokument projít a pochopit alespoň
to, jaká bude tvá role v nadcházejících několika
měsících.
Evropská unie, její historie i současná podoba
je rozsáhlá a komplikovaná a popis všech věcí,
které považujeme za důležité, se do tohoto dokumentu zdaleka nevejdou. Přesto se pokusíme
vybrat alespoň ty nejdůležitější.

Kdy byla založena Evropské unie? Oficiálně až
v roce 1993. Přijde ti to pozdě? Za její předchůdce
se totiž považují jiná společenství a organizace,
ze kterých se Unie postupem času vyvinula.
K těm se ale musíme vrátit až do roku 1952.
S vývojem Evropské unie docházelo souběžně
k dvěma procesům – k rozšiřování a prohlubování
(widening a deepening).
Rozšiřování se týká přijímání nových členských států, tedy rozšiřování území Evropské
unie. V současné době má EU 28 členských států,
z nichž jeden, Spojené království, se chystá Unii
opustit. Rozšiřování o další státy už delší dobu
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Obrázek č. 1: Časová osa evropské integrace2
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stojí téměř na mrtvém bodě, přesto bychom na seznamu kandidátských států našli třeba Turecko,
Severní Makedonii nebo Černou Horu. 2
Prohlubování se naopak týká postupné integrace na ekonomické úrovni a také sjednocení na
úrovni některých dalších politik.

Víte, že…
…sjednocení na úrovni
fiskální politiky (výběr daní)
je posledním krokem k úplné
ekonomické integraci?13

Víte, že…
…jednou ze smluv, jež Unie předložila,
byla Ústava pro Evropu? Stalo se tak
v roce 2004, nicméně dva členské
sáty (Francie a Nizozemsko) ji odmítly
v referendu. Ústavu poté v roce 2009
nahradila Lisabonská smlouva.12

2. 3. Instituce EU
a legislativní proces45

Všechny orgány a instituce Evropské unie bychom na prstech rukou nespočítali. Je ale dobré
znát alespoň 7 nejdůležitějších:
Evropská komise
Navrhuje legislativu a rozpočet, dohlíží na
uplatňování práva Unie a hájí její zájmy. Tvoří ji 28
eurokomisařů, každý za jeden členský stát. Ve vedení Evropské komise stane od listopadu Němka
Ursula von der Leyen.

2. 2. Fáze integračního procesu
I. Zóna volného obchodu
Neexistují obchodní překážky mezi členskými
státy, nicméně směrem k nečlenským státům si každá země ponechává vlastní pravidla.

Evropská rada

Oblast volného obchodu doplněná o společná
pravidla směrem k nečlenským státům skrze společný celní sazebník.

Skládá se z vrcholných reprezentantů členských států, kteří se minimálně čtyřikrát ročně
scházejí na summitu. Společně pak diskutují o prioritách a směřování Unie či nominují kandidáty do
funkcí v některých institucích EU (naposledy například právě novou šéfku Komise von der Leyen).

III. Společný trh

Rada Evropské unie

Také evropský jednotný trh nebo vnitřní trh – založený na čtyřech svobodách, a to volném pohybu
zboží, služeb, osob a kapitálu bez fyzického, technického či daňového omezení.

Radu EU tvoří ministři členských států a jejím
hlavním úkolem je projednávat a společně s Evropským parlamentem přijímat evropskou legislativu.

IV. Hospodářská a měnová unie

Evropský parlament

Dochází ke sjednocování pravidel v oblasti hospodářských politik, státy přijímají společnou měnu
(Euro). V této fázi integrace se dnes EU nachází.

V parlamentu zasedá celkem 751 poslanců
a jedná se o jedinou občany přímo volenou evropskou instituci. Kromě schvalování legislativy také
dohlíží na práci Evropské komise. Novým předsedou parlamentu je od července Ital David-Maria
Sassoli.

II. Celní unie

V. Politická unie
Nejvyšší stupeň integrace – ekonomická integrace je již ukončena a na řadu přichází úplná integrace politická. Vznikají společné politické instituce a unie federativního či konfederativního typu.3

Soudní dvůr Evropské unie
Úkolem Soudního dvora je výklad evropského
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hlasování kvalifikovanou většinou. V tomto případě
musí pro návrh hlasovat alespoň 55 % států, které
zastupují alespoň 65 % obyvatelstva. Bere se tak
v potaz nejen rozloha států, ale i zastoupení občanů
Unie v jednotlivých zemích. Posledním způsobem
je jednomyslnost, kdy musí být pro návrh všechny
státy. 6

práva. To by mělo být aplikováno stejně ve všech
členských státech. Může také právo vymáhat,
a to u členského státu, který neplní své povinnosti.
Evropská centrální banka (ECB)
Řídí společnou měnovou a hospodářskou politiku a spravuje Euro. Stanovuje úrokové sazby, dohlíží na finanční trhy a na fungování bankovního
systému jako celku.
Evropský účetní dvůr

Víte, že…
…počet politik, ve kterých je
nutné dosáhnout jednomyslnosti
v Radě se dlouhodobě snižuje?
Unie se tak snaží zabránit bloko‑
vání hlasování a urychlit legisla‑
tivní proces. V současné době se
státy musí jednomyslně shodnout
například na nových členech EU,
v oblasti sociální ochrany nebo
společné zahraniční a bezpeč‑
nostní politiky (SZBP).14

Jeho cílem je kontrola financí, tedy příjmů a výdajů, prověřování osob a organizací, které mají
k dispozici finance Unie a případně může nahlásit
i podezření z podvodu.

2. 4. Rada EU
Rada EU je pro nás ze všeho nejdůležitější –
právě tuto instituci v modelu EU simulujeme a její
součástí jsi nyní i ty. Jak doopravdy funguje?

V Radě se schází ministři členských zemí, vždy
jeden ministr za členský stát. Má tudíž vždy 28
členů. Ministři se ale mění v závislosti na probírané agendě. Rada aktuálně zasedá v 10 různých
složeních, kdy se nezávisle na sobě schází ministři
jednotlivých resortů – například všech 28 ministrů
pro zemědělství – a schvalují legislativu z oblasti
dané politiky.

COREPER
Pod tímto slovem se skrývá Výbor stálých zástupců Rady. K čemu je takový výbor dobrý? Zejména na úrovni Rady EU, kde se střídá množství
ministrů národních vlád, je nutné toto soužití mezi
členskými státy a Unií koordinovat. Přesně o to
se stará COREPER. Členy Výboru jsou zástupci
jednotlivých států, například velvyslanci. Jejich
úkolem je reprezentovat národní zájmy státu, komunikovat s Komisí, stát u zrodu legislativy a mít
možnost ovlivnit její obsah již od samého počátku.7

Předsednictví

Činnost Rady

Rada EU nemá svého předsedu. Naopak zde existuje status tzv. předsednického státu. Každých 6
měsíců Radě předsedá ministr členského státu,
který má momentálně na starost předsednictví.
V druhém pololetí roku 2019 je tímto státem Finsko, od ledna 2020 Chorvatsko.

Hlavním úkolem Rady je spolu s Evropským
parlamentem projednávat, pozměňovat a následně
schvalovat návrhy legislativy, které byly předloženy Evropskou komisí.

Členové

Není těch Rad příliš?
Ano, je. Proto je potřeba se v nich
orientovat! Rada, jíž se stáváš sou‑
částí, se nazývá Rada Evropské unie
a někdy se jí také říká Rada ministrů.
Naopak Evropská rada je jiný orgán
Evropské unie a s Radou EU nemá příliš
společného. Existuje také Rada Evropy,
nicméně ta ani není součástí Unie.

Hlasování
V závislosti na politice, do které projednávaný
návrh spadá, lze hlasovat třemi způsoby. Tím nejjednodušším je prostá většina. Tou je návrh schválen,
pokud pro něj hlasuje většina států (tedy alespoň
15). Nejčastějším a také nejsložitějším způsobem je
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Obrázek č. 2: Velmi zjednodušená podoba legislativního procesu EU. 12

2. 5. Legislativní proces

podobu nařízení, směrnice, doporučení, rozhodnutí či
stanoviska. Všechny se od sebe liší svou závazností
anebo tím, pro koho jsou určeny.89

Legislativní proces je v Unii zdlouhavý a komplikovaný, a proto není potřeba zacházet do detailů. Jak už
bylo zmíněno výše, legislativní iniciativu má v Evropské unii Komise, která předkládá veškeré legislativní
návrhy. Ty následně putují do Evropského parlamentu
a do Rady, kde mohou být pomocí pozměňovacích návrhů upraveny, přijaty, či odmítnuty. Pokud není předložený dokument přijat v prvním čtení, přechází do
čtení druhého, případně třetího. Během legislativního
procesu se mohou sejít zástupci Komise, Parlamentu
a Rady v rámci tzv. trialogu, který může pomoci s vyjasněním pozic jednotlivých institucí a s urychlením
celého procesu.

Nařízení:
Je přímo závazné pro všechny státy Evropské unie.
Evropská unie například schválí nařízení, podle kterého
se může prodávat pouze jeden druh psacích potřeb, a to
pouze měkké tužky č. 1 v červené barvě. Členské státy se
musí tímto nařízením řídit.
Směrnice:
Na rozdíl od nařízení neurčuje přesný postup, ale
pouze stanovuje cíl. Je pouze na členských státech jakým způsobem a jakými prostředky jej dosáhnou.
Evropská unie schválí směrnici, podle které se smí prodávat pouze jeden druh psacích potřeb, a to tužky. Neurčuje
ale, jakou mají mít barvu nebo tvrdost tuhy - to zůstává na
členských státech.

Evropské právo se dělí na primární a sekundární.
Primární právo tvoří smlouvy Unie, především Římské
smlouvy a Smlouva o EU. Jedná se o smlouvy mezi členskými státy. Z primárního práva pak vychází všechny
právní předpisy EU. Tyto právní akty vytvořené Evropskou unií se nazývají sekundární právo a mohou mít
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Doporučení

nové legislativy v Unii.

Doporučení není závazné a členské státy se jím můžou, ale nemusí řídit.
Evropská unie předložila doporučení, podle kterého by se
měl v členských státech používat pouze jeden druh psacích
potřeb, a to tužky. Členským státům to může být fuk. Anebo
to mohou vzít vážně.

Princip subsidiarity
Spočívá v tom, že by rozhodnutí měla být přijímána
na co nejnižší úrovni. Pokud lze určitou věc efektivně
řešit na národní či regionální úrovni, neměla by být
řešena na úrovni nadnárodní.10

Rozhodnutí:

Princip proporcionality

Může být určeno skupině států, jednomu státu,
podniku či jednotlivci. Rozhodnutí je závazné a nabývá
účinku dnem doručení adresátovi.

Je svázán s principem subsidiarity. Týká se pravomocí EU a míry, do které mají být využity. Pokud se
Unie snaží dosáhnout určitých cílů, má podniknout
pouze takové kroky, které jsou nezbytné, a poté již
žádné další.11

Stanovisko:
Stanovisko naopak není závazné. Skrze něj mohou orgány EU sdělit svoji pozici k dané problematice.

Víte, že…
…pravomoci Evropské unie se
napříč politikami výrazně liší?
Zatímco v ekonomické oblasti
jsou výlučné, například v oblasti
sociálních politik má Unie mno‑
hem méně možností, jak do věcí
ze své nadnárodní pozice zasa‑
hovat.15

2. 6. Princip subsidiarity a proporcionality

Pokud ti tyto termíny nic neříkají, věz, že během
jednání se s nimi setkáš opakovaně. Jsou definovány
ve Smlouvě o EU a mohou významně ovlivnit přijímání

3 BODY AGENDY
Jak je již vysvětleno na začátku tohoto dokumentu, během workshopů tě postupně seznámíme
s dvěma body agendy. Jsou jimi směrnice o modré
kartě a směrnice o zavedení digitální daně.

bou přináší změny a nová pravidla – a přesně tím se
budeme zabývat.

3. 2. Směrnice o zavedení digitální
daně

3. 1. Směrnice o modré kartě

Pokud jsi před volbami do Evropského parlamentu využil volební kalkulačku, možná tě také
překvapila otázka na digitální daň. Právě toto téma
je nejen na unijní půdě aktuální. Evropská komise
se ve svém návrhu směrnice rozhodla řešit situaci
nerovnoměrného zdanění, které je způsobeno digitální dobou, do které naše společnost dospěla.
Daňové systémy jsou zastaralé a nereflektují
problematiku digitálního zdanění, tedy skutečnost,
že internet „nemá hranice”, a mnoho firem tak odvádí daň v zemi, kde sídlí, nikoliv v zemi, kde vytváří zisk. Řešení nejen tohoto problému předkládá
právě směrnice o digitální dani.

Směrnice o modré kartě je legislativní návrh
upravující podmínky pro vstup migrantů na pracovní trh Evropské unie. Přestože se v posledních
letech mluvilo spíše o migraci ilegální, v tomto
případě se zaměříme na trochu jinou oblast migrace – na migraci pracovní, konkrétně na vysoce
kvalifikované pracovníky a jejich možnosti vstupu
na unijní pracovní trh.
Směrnice o modré kartě není ničím novým –
jedna taková již existuje, a to z roku 2009. V roce
2016 navrhla Komise směrnici novou, která tu původní pro její nedostatky upravuje. Mimo to s se-
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4 KDE HLEDAT, KDYŽ NEVÍM?
Máte zdroje? A mohla bych je vidět? Kdyby se Milada Ježková dožila vstupu Česka do Unie, určitě by
svá slova z filmu Kulový blesk přehodnotila! Není
důležité vědět všechno, ostatně k tomu tento dokument ani neslouží, ale vědět, kde veškeré informace hledat. A přestože ti na většinu věcí postačí
obyčejný Google search, je moudré mít v hlavních
zdrojích alespoň trochu pořádek. Pokud ale tápeš
a nemůžeš něco najít, vždy se obrať na nás a my ti
rádi poradíme!

kdy se o něm v Unii naposledy mluvilo? Anebo si
chceš jen přečíst, co nového se událo? Zamiř na Euractiv!
www.euractiv.cz

Pro legislativu:
Během ročníku se zaručeně setkáš s vyhledáváním evropské legislativy. K tomu slouží stránka
eur-lex. Její systém se může na první pohled zdát
zmatečný. Mně osobně se nejlépe hledá kliknutím na „pokročilé vyhledávání” hned pod tlačítkem „hledat” na hlavní stránce. Pokud znáš číslo
dokumentu, vždy vyhledávej podle něj (například
COM(2018) 148, což je zrovna číslo směrnice o digitální dani).
www.eur-lex.europa.eu

Pro informace:
Základní informace o Evropské unii nalezneš
na stránkách Evropské unie. V případě, že potřebuješ
něco konkrétnějšího, své stránky mají samozřejmě
i jednotlivé orgány EU.
www.europa.eu

Tato stránka se vám bude hodit zejména při
hledání postoje vašeho státu ke konkrétnímu legislativnímu návrhu. Na stránce ipex můžete opět
vyhledávat skrze číslo legislativního dokumentu,
nicméně tentokrát dokumenty, ve kterých se národní vlády států k danému návrhu vyjadřují.
www.ipex.eu

Jednoduše vysvětlené informace o Unii nalezneš
také na Euroskopu. A krom toho si můžeš přečíst
i aktuality ze světa EU.
www.euroskop.cz
Zajímá tě konkrétní unijní téma? Chceš vědět,
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Pražský studentský summit
Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex‑

studentsummit.cz

istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů

summit@amo.cz

středních i vysokých škol o současných globálních tématech,
a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových
mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.

facebook.com/studentsummit
instagram.com/praguestudentsummit
twitter.com/studentsummit
youtube.com/studentsummit

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez‑
inárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think‑tank není spjat s žádnou politickou stranou
ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu
mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.

Karolína Oškerová
Autorka je spolupracovnicí Asociace pro mezinárodní otázky a členkou přípravného týmu Pražského student‑
ského summitu.
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