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Na půdě Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích se 24. října 2022 

konal jeden z regionálních seminářů pořádaných společností EUTIS, o. p. s  pod názvem Rozhoduj 

o Evropě. Semináře se zúčastnilo přibližně dvacet pět studentů z celého kraje, kteří se na seminář 

přihlásili pomocí online přihlášky v dostatečném předstihu před konáním akce. Účastníci byli 

připraveni vzít na sebe úkol politiků v orgánech EU a simulovat jejich pracovní situace při 

projednávání, diskusích, obhajování a prosazování jednotlivých rozhodnutí. V přihlášce studenti 

vybírali stát, který chtějí reprezentovat, zda chtějí rozhodovat o příslušném návrhu z pozice 

Evropské rady či Evropského parlamentu, a tak si vyzkoušet pozici ministra jednoho z členských 

států EU zastoupeného v radě,  nebo europoslance zasedajícího v určité frakci Evropského 

parlamentu. Veškeré informace účastníci dostali týden před konáním semináře prostřednictvím 

svých  e-mailových schránek, aby měli dostatek času na přípravu.  

 Celý seminář byl brán jako skutečná simulace zasedání evropských institucí na půdě EU.  

Proto studenti obdrželi skutečný návrh evropského nařízení o transparentnosti a cílení politické 

reklamy, o němž měli rozhodovat. V první části probíhala uzavřená jednání. Studenti přihlášeni do 

rady jednali na odděleném zasedání ministrů společně s ostatními ministry evropských zemí a 

studenti přihlášeni do parlamentu jako europoslanci taktéž sami. Zde byly přijímány pozměňovací 

návrhy, vedla se formální jednání, ale největší prostor byl dán kuloárním jednáním v neformálním 

duchu. To vše probíhalo pod vedením zkušených organizátorů, kteří zastávali funkci předsednictva 

a hodnotili účastníky.  Někteří studenti se v kuloárních jednáních cítili jako ryby ve vodě, dokázali 

prosadit své návrhy přes původní nesouhlas jiných zemí. Proto byla kuloární jednání plná emocí, 

dohadů a ústupků.  

Ve druhé fázi došlo k setkání obou institucí s cílem projednat pozměňovací návrhy a 

schválit je. Po předložení a projednání jednotlivých návrhů došlo i na vášnivá a emočně vypjatá 

jednání. Zvláště pak u článku sedm (požadavky na transparentnost pro každou politickou reklamu), 

článku dvanáct (zvláštní požadavky týkající se cílení a zvyšování dosahu politické reklamy) a 

článku šestnáct (sankce za porušení nařízení). Na konci jednání byl po finálním hlasování návrh 

nařízení přijat.  

 Na závěr celého dne studenti debatovali s osobnostmi z veřejného života o bezpečnosti 

Evropy, o budoucnosti Evropské unie, otázky se stočily také ke kontroverznímu Green Dealu a 

studentským pobytům v rámci projektu Erasmus. Nejlepší studenti byli vyhodnoceni a postupují na 

celostátní seminář do Brna. 

 Jako postupující účastník v pozici ministra Estonské republiky hodnotím akci jako velice 

přínosnou pro každého studenta, který má zájem rozšířit si všeobecné znalosti o fungování EU a 

chce si vyzkoušet své schopnosti argumentace, řízení kolektivu, politickou diskuzi a cestu ke 

konsenzu, to vše v rámci demokratických principů politického jednání. Celostátní studentský 

seminář se uskuteční v lednu 2023. Otázkou je, jaké úkoly nám aktuální politická situace v Evropě 

nabídne k řešení za několik měsíců. 



 

 

 Děkuji jménem studentů organizaci EUTIS, Europa Direct, DZS, Euro centru, zástupcům 

Evropské komise a parlamentu, MŠMT ČR a mnoha dalším partnerům za pořádání seminářů 

Rozhoduj o Evropě.  

 
 


