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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,

jako místopředseda vlády zodpovědný za evropské záleži-
tosti jsem rád, že se Vám do ruky dostává tato publikace, 
která si klade za cíl laikům přiblížit a zasvěcenějším potvrdit, 
o co půjde v první polovině roku 2009. Neboli, co pro Českou 
republiku a každého z nás bude znamenat české předsed-
nictví v Radě Evropské unie. 

Říci, že předsednictví je velká šance pro malou zemi, může 
znít možná pateticky, ale je to tak. Předsednictví představuje 
pro naši zemi ideální šanci, jak se zviditelnit a dokázat našim 
kolegům v Evropské unii i ve světě, že se umíme postarat 
nejen sami o sebe, ale i o ostatní. Po šest měsíců bude Čes-
ká republika řídit chod organizace, která zahrnuje téměř půl 
miliardy Evropanů. Způsob, jakým se tohoto úkolu zhostíme, 
může na mnoho let ovlivnit naši pověst a postavení.

Neznamená to samozřejmě, že si budeme moci dělat, co 
chceme. Naopak. Budeme jednat v evropském duchu a fun-

govat jako moderátor debaty dvaceti sedmi zemí. Svět tedy bude vnímat náš hlas jako hlas Unie. 
Naši lidé budou řídit složitá jednání, na jejichž konci by mělo být řešení přijatelné nejen pro ČR, 
ale i dalších dvacet šest členských států EU. 

Na takovou roli je samozřejmě třeba se dobře připravit. Proto již od loňského roku spolupracu-
jeme s Francií a Švédskem, zkušenými partnery, se kterými se u unijního kormidla vystřídáme. 
Společně připravujeme osmnáctiměsíční pracovní program našich předsednictví tak, aby priority 
každého státu nepřišly zkrátka, a zároveň, aby byla zajištěna kontinuita fungování Evropské unie. 
S ohledem na očekávaný vstup Lisabonské smlouvy v platnost se již nyní připravujeme na různé 
možné scénáře českého předsednictví.

Zvládnout politická jednání a přípravu bude důležité, ale neméně důležité je, aby pro naše ob-
čany nezůstalo předsednictví prázdným pojmem. Chceme, abyste do toho šli s námi. Evropská 
unie působí často jako příliš vzdálená běžnému lidskému životu. Předsednictví je příležitostí, kdy 
si na ni tak trochu bude moci sáhnout každý z nás. Například vloni se mohl každý, kdo měl zá-
jem uplatnit svůj dobrý nápad, přihlásit do soutěže o logo předsednictví. I nadále budeme stále 
intenzivněji spolupracovat s firmami, experty, tlumočníky, studenty a mnoha dalšími na zajištění 
evropských zasedání a dalších akcí v hlavním městě i regionech. 

Aktuální informace najdete na stránkách Úřadu vlády ČR a dalších informačních serverech. 
Do června 2009 nás čeká hodně práce, ale já věřím, že vše nakonec úspěšně zvládneme, 
a Česká republika tak definitivně potvrdí místo, které jí patří na evropské scéně.

 
Alexandr Vondra

místopředseda vlády pro evropské záležitosti, leden 2008
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„Evropa bez bariér“ – motto českého předsednictví.

Mottem, schváleným českou vládou v únoru 2007, vyjadřuje Česká 
republika vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými 
státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, 
služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů 
EU i členských států. Tyto překážky nedovolují plně využít potenciálu 
jednotlivých států, ani Evropské unie jako celku. Motto zároveň 
vyjadřuje otevřenost Evropy navenek, vůči celému světu. V roce 
2009 si také připomeneme dvacet let od pádu železné opony a pět 
let od historicky největšího rozšíření Evropské unie. Proto má motto 
českého předsednictví také symbolický rozměr. 

Kolik nás to bude stát? 

Pro kvalitní a spolehlivé zajištění českého předsednictví vyčlenila 
vláda 1,9 mld. Kč pro roky 2007–2009. Pro rok 2007 bylo schvále-
no 200 mil. Kč, pro rok 2008 pak 700 mil. Kč a k zajištění vlastního 
průběhu předsednictví v roce 2009 je počítáno s 1 mld. Kč. Tato 
částka, v porovnání s ostatními členskými zeměmi EU, řadí české 
předsednictví mezi ta méně nákladná a je srovnatelná například 
s náklady Slovinska. Další 1,4 mld. Kč mají k dispozici jednotlivá 

ministerstva. Jedná se o částku, kterou by – nebýt předsednictví – resorty použily na jiné úče-
ly spojené s agendou EU. Neznamenají tudíž žádné dodatečné náklady pro státní rozpočet. 
Předpokládá se také využití sponzoringu, například pro zajištění vozového parku, paliv, spe-
dičních služeb, kancelářské techniky nebo občerstvení delegátů. Do financování předsednictví 
se částečně zapojí i jednotlivé regiony, například podporou doprovodných kulturních akcí nebo 
regionálně specifických dárkových předmětů apod.

Akce předsednictví jsou vždy hrazeny z rozpočtu předsednické země. Část nákladů spojených 
s organizací zasedání na území ČR však bude kryta také z prostředků institucí EU, například 
tlumočení při neformálních ministerských jednáních Rady nebo část cestovních nákladů na za-
sedání pracovních skupin.

Co je to týmové předsednictví a osmnáctiměsíční program?

Tři po sobě následující předsednické země spolupracují na tzv. osmnáctiměsíčním programu 
svých předsednictví s cílem zajistit lepší kontinuitu práce Rady EU. Jedná se především o agendy, 
které po sobě navzájem „zdědí“ a které se nepodaří vyřešit v rámci jednoho předsednictví. Česká 
republika utvoří „trio“ s Francií a Švédskem na období od 1. července 2008 do 31. prosince 2009. 
Jednání na politické úrovni s partnery zahájila ČR oficiálně v září 2007 v Praze. Jednotlivá minis-
terstva však s kolegy z Francie a Švédska intenzivně spolupracují již od jara 2007. Předcházející 
osmnáctiměsíční program na období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008 vypracovalo Němec-
ko ve spolupráci s Portugalskem a Slovinskem. 

Co je to předsednictví EU?

Pod pojmem předsednictví EU se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evrop-
ské unie. Členské státy se v této funkci střídají každých šest měsíců. Během této doby je předse-
dající stát „hlasem i tváří“ EU: mluví za všech sedmadvacet členských států. Zároveň připravuje 
a vede jednání Rady EU, zastupuje ji na jednáních s ostatními unijními institucemi (Evropský 
parlament, Evropská komise) a v neposlední řadě reprezentuje Unii navenek, například v me-
zinárodních organizacích a v jednáních se třetími zeměmi. V době předsednictví se v Bruselu, 
v předsedající zemi i jinde ve světě koná na tři tisíce jednání na různých úrovních, od nejvyšší až 
po nejnižší. V průměru je tedy třeba zajistit zhruba dvacet pět jednání denně.

Proč je předsednictví důležité a náročné zároveň?

Předsednictví je s trochou nadsázky jedním velkým koncertem, jehož náročnost spočívá v trojjedi-
nosti úkolu pro předsedající zemi, a tedy i ČR. Budeme muset být jak producenty, tak hráči, a navíc 
i dirigentem koncertu, který bude trvat půl roku. Jde bezpochyby o nejnáročnější úkol, který nám vy-
plývá z členství v EU. Jakožto předsedající země budeme koordinovat přijímání politických rozhod-
nutí a zprostředkovávat kompromisy mezi členskými státy Evropské unie. Bude-li české předsed-
nictví úspěšné, zvýší se prestiž ČR v EU i ve světě. Předsednictví bude také svého druhu zkouška 
dospělosti české státní správy: otestuje její diplomatické a organizační schopnosti. Hlavním cílem 
České republiky ve výše popsaných úkolech je obstát a potvrdit roli schopné a vyspělé země, která 
má pevné místo mezi ostatními státy Evropské unie. Země, která umí naslouchat ostatním členským 
státům, předvídat jejich postoje a dokáže sehrát roli zprostředkovatele. Ale také země, která bude 
přicházet s vlastními iniciativami, a zanechá tak „vlastní otisk“ v současné Evropě.
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Co je to Rada EU? 

Rada EU (dříve Rada ministrů), neboli zjednodušeně Rada, je vedle Evropské komise a Evropské-
ho parlamentu jedním z hlavních hráčů v evropském rozhodovacím procesu. Společně s Evrop-
ským parlamentem schvaluje právní předpisy EU a další rozhodnutí. Rada je složená z národ-
ních ministrů, kteří zastupují jednotlivé členské státy. Není proto správné používat argument, jak 
se někdy uvádí v tisku, že „Brusel rozhodl“ to či ono, jelikož ve většině případů rozhoduje Rada, 
tudíž všechny členské státy. Za hladký průběh jednání odpovídá Generální sekretariát Rady EU, 
který sídlí v Bruselu. Rada nemá stálou podobu: ministři členských států se v ní scházejí podle 
projednávané agendy – například ministři životního prostředí v Radě pro životní prostředí atd. 

Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou, Radou EU a Radou Evropy? 

Rada EU již byla zmíněna v předchozím textu. Jak se od ní ale liší Evropská rada a Rada Ev-
ropy? Evropská rada je vrcholným orgánem Evropské unie, na jejíchž zasedáních se setkávají 
nejvyšší političtí představitelé všech členských zemí (předsedové vlád nebo prezidenti). Jejím 
úkolem je především určovat směr vývoje evropské integrace a nalézat společné politické řešení 
aktuálních otázek. Koná se třikrát až čtyřikrát ročně v Bruselu nebo výjimečně v předsedající 
zemi. Jednání vede vždy vrcholný politický představitel předsedající země. V případě ČR by to 
měl být předseda vlády. 

Rada Evropy není institucí Evropské unie. Jedná se o samostatnou mezinárodní organizaci, která 
byla založena již v roce 1949 a jejím hlavním úkolem je ochrana lidských práv a parlamentní 
demokracie. Jejími členy je 47 zemí a sídlí ve Štrasburku. Nejznámější institucí Rady Evropy je 
Evropský soud pro lidská práva.

Kdy bude ČR předsedat EU?

Česká republika převezme štafetu ve vedení Unie 1. ledna 2009 od Francie a ve druhé polovině 
roku 2009 ji předá Švédsku. ČR bude teprve druhou z nových členských zemí – po Slovinsku 
–  která se tohoto náročného úkolu zhostí.

Pořadí, podle kterého se členské státy budou střídat v předsednictví EU do roku 2020, bylo po-
tvrzeno počátkem roku 2007 Evropskou radou. Při jeho sestavování bylo zohledněno především 
kritérium velikosti jednotlivých zemí a jejich geografická poloha. 

Co to znamená, když se řekne „priority předsednictví“?

Každá předsedající země představí na začátku svého funkčního období Radě EU a Evropskému 
parlamentu své priority, tj. hlavní cíle, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout.Tyto 
cíle vycházejí z aktuální situace v EU a odrážejí výzvy, jimž Unie v daném období čelí a které jsou 
z hlediska dané země významné. Česká republika se při výběru priorit řídí nejen vlastními prefe-
rencemi, ale musí rovněž zohlednit plány Evropské komise či zájmy Francie a Švédska, s nimiž 
sestavuje společný program. Dále musí brát v potaz také dlouhodobé směřování EU nebo očeká-
vaný celosvětový politický a hospodářský vývoj období, v němž se předsednictví uskuteční. 

Jakým způsobem se utvářejí priority českého předsednictví?

Již v únoru 2007 schválila česká vláda pracovní dokument jakožto základ pro diskusi, jejímž 
výstupem budou priority českého předsednictví – proreformní, ale konsensuální. Osloveni byli 
poslanci a senátoři v zahraničním a evropském výboru obou komor Parlamentu, čeští euro-
poslanci, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, sociální partneři a odborníci z akademické, 
neziskové i podnikatelské sféry. Výsledkem připomínek je přepracovaný dokument k prioritám 
předsednictví ČR, který schválil v říjnu vládní výbor pro EU a který byl poté zveřejněn na vládním 
webu. Vlajkovou loď českého předsednictví představuje v této chvíli priorita „Evropa konkuren-
ceschopná a otevřená“. Jde zejména o zlepšování vnitřního trhu a liberalizaci obchodní politiky. 
Mezi další priority patří udržitelná a bezpečná energetika, debata o budoucnosti rozpočtu EU, 
zemědělské a strukturální politiky, spolupráce v oblasti justice a vnitra, v oblasti zahraniční poli-
tiky pak transatlantické vztahy, západní Balkán a východní Evropa. 

Slovinsko	 1.	pololetí	2008

Francie	 2.	pololetí	2008

Česká	republika	 1.	pololetí	2009

Švédsko	 2.	pololetí	2009

Španělsko	 1.	pololetí	2010

Belgie		 2.	pololetí	2010

Maďarsko	 1.	pololetí	2011

Polsko	 2.	pololetí	2011

Dánsko	 1.	pololetí	2012

Kypr	 2.	pololetí	2012

Irsko	 1.	pololetí	2013

Litva	 2.	pololetí	2013

Řecko	 1.	pololetí	2014

Itálie	 2.	pololetí	2014

Lotyšsko	 1.	pololetí	2015

Lucembursko	 2.	pololetí	2015

Nizozemsko	 1.	pololetí	2016

Slovensko	 2.	pololetí	2016

Malta	 1.	pololetí	2017

Spojené	království	 2.	pololetí	2017

Estonsko	 1.	pololetí	2018

Bulharsko	 2.	pololetí	2018

Rakousko	 1.	pololetí	2019

Rumunsko	 2.	pololetí	2019

Finsko	 1.	pololetí	2020

Přehled aktuálních formací Rady EU na úrovni ministrů:

		Rada	pro	všeobecné	záležitosti	a	vnější	vztahy	(GAERC)
		Rada	pro	hospodářské	a	finanční	záležitosti	(ECOFIN)
		Rada	pro	spravedlnost	a	vnitřní	věci	(JHA)
		Rada	pro	zaměstnanost,	sociální	politiku,	zdraví	a	ochranu	spotřebitele	(EPSCO)
		Rada	pro	konkurenceschopnost	(vnitřní	trh,	průmysl,	výzkum	a	vývoj)	(COCOM)
		Rada	pro	dopravu,	telekomunikace	a	energetiku	(TTE)
		Rada	pro	zemědělství	a	rybolov	
		Rada	pro	životní	prostředí	
		Rada	pro	vzdělávání,	mládež	a	kulturu	(EYC)
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Jak předsednictví funguje v praxi?

Předsedající země má za úkol organizačně a technicky zajistit, svolávat a řídit všechna zasedání 
Rady a jejích pracovních skupin, které projednávají legislativu EU, připravovat agendu těchto 
jednání a určovat pořadí projednávaných otázek podle svých priorit. Další významnou úlohou 
předsedající země je usilovat o vytváření všeobecně přijatelných kompromisů. Při závažných 
jednáních o kontroverzních tématech, kdy mají jednotlivé země rozdílné názory, působí předsed-
nická země jako „vyjednavač“ usilující o dosažení shody. Tuto roli budou vykonávat především 
čeští ministři, na úrovni pracovních skupin pak čeští předsedové skupin, které do Bruselu vyšlou 
jednotlivá ministerstva z řad svých úředníků. Jménem EU jedná předsedající země také se třetí-
mi zeměmi a mezinárodními organizacemi a zastupuje Radu EU při jednáních s ostatními institu-
cemi EU, zejména s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Čeští ministři budou například 
v Evropském parlamentu obhajovat před europoslanci jednotlivé kroky Rady. Česká republika 
musí svědomitě mapovat veškerá témata, která by mohla či měla být v průběhu předsednictví 
projednávána (tzv. sektorové agendy) již při přípravách předsednictví v průběhu roku 2008. Tato 
příprava pak před samotným předsednictvím logicky vyústí do programů Rad EU, ať již formál-
ních v Bruselu, či neformálních v ČR, a jednotlivých pracovních skupin a podskupin.

Jak předsednictví ovlivní Lisabonská smlouva?

Pokud všechny státy EU ukončí schvalování nové smlouvy, podle které bude Evropská unie fun-
govat do budoucna, do konce roku 2008 nebo v první polovině roku 2009, pro české předsed-
nictví to bude zřejmě znamenat několik důležitých novinek. Evropské radě by pak již měl předse-
dat její stálý předseda. Podobně Radě pro vnější vztahy bude předsedat Vysoký představitel pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Čeští ministři však nadále budou řídit jednání zbylých 
Rad EU a čeští zástupci budou předsedat většině pracovních skupin a dalších pracovních or-
gánů Rady. Obecně řečeno, předsednická země bude i nadále odpovědná za řízení vnitřního 
fungování Unie, kdežto navenek budou EU zastupovat nově jmenovaní představitelé.

Kdo koordinuje přípravu předsednictví v ČR?

V únoru 2007 vznikl v rámci Úřadu vlády ČR koordinační útvar, jehož řízením vláda pověřila  
místopředsedu vlády pro evropské záležitosti RNDr. Alexandra Vondru. Útvar zajišťuje celkovou 
koordinaci a komunikaci příprav České republiky na její předsednictví v Radě EU. Sekce pro 
předsednictví ČR v Radě EU, kterou vede náměstkyně PhDr. Jana Hendrichová, se stará o to, 
aby vše běželo hladce po logisticko-organizační stránce. Náměstek ing. Marek Mora stojí v čele 
Sekce pro evropské záležitosti, která zajišťuje obsahovou přípravu předsednictví a současně i ko-
ordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v EU. 

Kolik úředníků zajistí průběh českého předsednictví?

Zda bude české předsednictví úspěchem, záleží na souhře mnoha okolností. Jisté je, že personální 
vybavenost je nutnou podmínkou. V letech 2007–2008 proto posílí státní správu celkem 365 lidí, 
z toho 260 pracovníků již v roce 2008. Navrhované zvýšení počtu pracovních míst ve státní správě 
je mimořádné a přechodné: má umožnit zvládnout zvýšený počet jednání a objem práce při pří-
pravě i během předsednictví. Největší nárůst počtu zaměstnanců je plánován, vzhledem k jejich 
agendě, na ministerstvu zahraničních věcí a zemědělství. Posíleno bude také Stálé zastoupení ČR 
při EU v Bruselu ze stávajících 110 na 220 úředníků. Vytvořená úřednická místa se budou od druhé 
poloviny roku 2009 postupně snižovat, až budou nejpozději do konce roku 2009 zrušena.

Jaké nároky jsou kladeny na úředníky podílející se na předsednictví?

U všech úředníků zapojených do přípravy předsednictví se předpokládá pracovní znalost angličtiny, 
u vybraných pracovníků rovněž znalost francouzštiny. Dále se očekává velmi dobrá znalost proble-
matiky EU a neocenitelné jsou zejména osobní zkušenosti ve specializovaných oblastech. Před-
sedové pracovních skupin a jejich náhradníci budou muset být během předsednictví schopnými 
vyjednavači kompromisů v Bruselu i v ČR tak, aby na velvyslance a ministry, kteří přijímají konečná 
rozhodnutí na politické úrovni, zbylo k vyřešení co nejméně kontroverzních otázek. Tato schopnost 
bude jedním z kritérií, podle kterého budou ostatní členské státy hodnotit kompetentnost české ad-
ministrativy. I proto byl vytvořen speciální systém vzdělávání pro předsednictví, přičemž řada kurzů 
je pro úředníky povinná. Speciální kurzy přípravy na předsednictví byly vytvořeny i pro ministry.

Jak probíhá příprava úředníků?

Kurzy, které budou muset vybraní úředníci absolvovat, organizuje Institut státní správy při  
Ministerstvu vnitra ČR a mnohé z nich vedou lektoři prestižních zahraničních organizací. V sou-
časnosti nabízí Institut více než sto kurzů souvisejících s předsednictvím včetně jazykových, 
které jsou povinné pro všechny úředníky. Jedno- až dvoudenní kurzy probíhají většinou ve sku-
pinách. K povinným patří například dvoudenní kurz pro předsedy pracovních skupin pod vede-
ním expertů z renomovaného irského Institutu veřejné správy, jednodenní kurz sebeprezenta-
ce nebo kurz negociačních technik a dovedností pořádaný známým bruselským Centrem pro 
evropská vyjednávání a rozhodování. Od ledna 2008 byl veřejnosti otevřen e-learningový kurz  
Minimum o předsednictví 1, kde si každý může otestovat své znalosti o předsednictví na adrese  
http://minimum.iss-edu.cz/. 
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Kolik a jaká zasedání se budou konat v rámci českého předsednictví 
na území ČR?

Během předsednictví se na území České republiky bude konat řádově přes 150 zasedání 
na nejrůznějších úrovních, od ministerských jednání a návštěv vysokých představitelů institucí 
EU až po jednání na úřednické a expertní úrovni. Celkem ČR navštíví v době předsednictví více 
než 30 000 účastníků jednání. Po obsahové a organizační stránce všechna zasedání zajistí 
Česká republika ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady EU. Mezi nejdůležitější akce 
patří jedenáct neformálních ministerských jednání, jejichž součástí bude i doprovodný program 
– koncerty, výstavy apod. Kromě Prahy se budou konat v sedmi českých a moravských měs-
tech: Brně, Hluboké nad Vltavou, Litoměřicích, Luhačovicích, Mariánských Lázních, Olomouci 
a Ostravě. Řada menších zasedání proběhne v mnoha dalších městech. Neformální ministerská 
jednání jsou dobrou příležitostí ke zvýšení prestiže a atraktivity jednotlivých regionů a k předsta-
vení kulturního bohatství a tradic zahraničním hostům. 

O umístění jednotlivých ministerských jednání rozhodla vláda ČR v říjnu 2007 na základě po-
drobné analýzy. Rozhodujícím kritériem při výběru lokalit pro neformální zasedání Rad ministrů 
EU byla především vyhovující infrastruktura, dostatečná konferenční a ubytovací kapacita a do-
pravní dostupnost. Pro všechna tato jednání je nutné zajistit konferenční prostory, jejich výzdo-
bu, akreditaci, dopravu, konferenční techniku, tlumočení, občerstvení, informační i prezentační 
publikace, ubytování delegátů, doprovodný společenský program atd. Jednání vyžadují také 
zajištění bezpečnosti jak účastníků, tak i jednacích prostor. 

Kdo zajistí tlumočení a do kterých jazyků budou jednání tlumočena?

V průběhu předsednictví bude nutné zajistit tlumočnické služby pro různé typy zasedání. Tlu-
močení neformálních ministerských zasedání na území ČR zajistí tlumočnická služba Evropské 
komise tzv. SCIC. Tlumočení ostatních zasedání na nižší úrovni bude zabezpečeno centrálně, 
prostřednictvím tlumočnické agentury. Počet jazyků se bude lišit podle úrovně a druhu zasedá-
ní. Jednání na ministerské úrovni budou podle zvyklostí tlumočena z angličtiny, francouzštiny, 
němčiny, italštiny a španělštiny do všech těchto jazyků. V případě českého předsednictví bude 
tlumočení rozšířeno u řady jednání o češtinu. Zasedání nižší úrovně budou standardně tlumo-
čena v angličtině, francouzštině a češtině, případně mohou být i bez tlumočení – záleží na praxi 
daného zasedání.

Znamená předsednictví zvýšené bezpečnostní riziko?

Konání předsednických akcí samo o sobě zvýšené bezpečnostní riziko nepředstavuje. Jedná se 
totiž většinou o akce menšího rozsahu, než tomu bylo například v případě výročního zasedání Svě-
tové banky a Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 nebo Summitu NATO v Praze v roce 
2002. Zasedání, která budou v České republice v rámci předsednictví organizována, budou mít ne-
formální charakter. Zkušenosti ostatních zemí ukazují, že k těmto typům zasedání se žádná podstat-
ná bezpečnostní rizika neváží. Bezpečnostní opatření, která budou v rámci jednotlivých zasedání 
přijímána, tak budou mít primárně za cíl zajistit hladký průběh zasedání po organizační stránce.

Kdo je odpovědný za bezpečnost během předsednictví?

Odpovědnost za veškerá bezpečnostní opatření při akcích předsednictví na území ČR ponese 
Ministerstvo vnitra ČR a jemu podřízené složky Policie České republiky. V průběhu ministerských 
zasedání pořádaných na našem území bude posílena bezpečnost v místech konání zasedání. 
Tato opatření by neměla zasahovat do každodenního života občanů. Bude posílena přítomnost 
policie, dále bude omezen přístup ke konkrétním místům zasedání a je nutné počítat i s dílčími 
dopravními omezeními v souvislosti s přepravou delegátů. Cílem těchto opatření je zajistit pře-
devším bezpečný průběh zasedání a minimalizovat dopady na veřejnost.

Jak bude vypadat logo českého předsednictví?

Logo představuje základ vizuální prezentace každého předsednictví. Již v červenci 2007 byla 
proto vyhlášena veřejná soutěž na návrh loga, do níž se mohli do konce října 2007 přihlásit 
jak profesionální grafici, designéři a studenti grafických oborů, tak i zástupci široké veřejnosti. 
Do soutěže bylo přihlášeno několik stovek soutěžních návrhů, z nichž komise složená zejména 
z odborníků na grafický design a marketingovou komunikaci, vybrala pět návrhů, které postou-
pily do užšího výběru. Vítězný návrh byl vybrán v lednu 2008. Logo však musí být překvapením. 
Jeho konkrétní podoba proto bude v souladu se zvyklostmi Evropské unie zveřejněna až na pod-
zim 2008, kdy bude logo spolu s celkovou vizuální podobou českého předsednictví slavnostně 
představeno domácí i zahraniční veřejnosti.
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SCIC	je	interně	používána	zkratka	z	francouzského	názvu	Service Commun Interprétation 
-Conférences	a	označuje	Společnou	tlumočnickou	a	konferenční	službu	Evropské	komise,	
která	pod	tímto	názvem	působí	od	dubna	1981.	Jejím	úkolem	je	poskytovat	vysoce	kvali-
fikované	tlumočníky	pro	potřeby	všech	institucí	Evropské	unie.	Od	roku	2003	funguje	tato	
služba	v	rámci	Generálního	ředitelství	pro	tlumočení	Evropské	komise.
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Může se podnikatel zapojit do zajištění předsednictví?

Podnikatelské subjekty se mohou zapojit do zajištění předsednictví prostřednictvím zadávacích 
řízení na související dodávky nebo služby. Podrobnější informace jsou standardně zveřejňovány 
na Informačním systému o veřejných zakázkách – Uveřejňovacím subsystému www.isvzus.cz 
a také v rubrikách „Veřejné zakázky“ a „Aktuality“ na stránkách http://www.vlada.cz/cs/urad/  
zakazky a http://eu.vlada.cz. V některých případech je dodavatelům nabízena možnost propa-
gace jejich produktů a služeb, neboli sponzorské partnerství. Podnikatelské subjekty se mohou 
také zapojit prostřednictvím finančního sponzoringu. 

Kde najdu aktuální informace k přípravám českého předsednictví?

Pro zájemce jsou k dispozici internetové stránky Úřadu vlády ČR v části věnované Evropské 
unii http://eu.vlada.cz nebo na portálu Euroskop.cz a jeho rubrika „Předsednictví ČR v EU“ 
www.euroskop.cz/predsednictvi. V případě dotazů ohledně předsednictví se lze obrátit také na  
regionální Eurocentra, na bezplatnou informační linku Eurofon 800 200 200, nebo zaslat dotaz 
na adresu predsednictvi@vlada.cz.
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Bude české předsednictví jen o politických jednáních?

Nikoliv. Oficiální program českého předsednictví doplní zajímavé doprovodné kulturní akce, a to 
jak v hlavním městě a regionech ČR, tak i v Bruselu a jinde v zahraničí. Na začátek a ke konci 
každého předsednictví se obvykle konají zahajovací a závěrečné kulturní akce. V případě čes-
kého předsednictví budou propojeny hlavní ideovou linkou „Evropa bez bariér“ a využijí proti-
kladů mezi zimou, kdy české předsednictví začíná, a létem, kdy skončí. Předsednictví zahájí 
reprezentativní koncert vážné hudby, zakončení se zaměří na širokou veřejnost prostřednictvím 
hudebního festivalu pod širým nebem.

A co praktické vzpomínky na české předsednictví?

Jedním z vděčných způsobů, jak zprostředkovat účastníkům jednání, novinářům i občanům 
hezkou a praktickou vzpomínku na předsednictví, jsou dárky a upomínkové předměty. Dárkové 
předměty lze rozdělit do několika kategorií: dárkové předměty pro ministry, vysoké státní před-
stavitele, zástupce Evropské komise a Evropského parlamentu a jiné významné činitele; dále 
dárky určené pro tlumočníky a zástupce médií, a nakonec dárky běžného charakteru, jako jsou 
propisky nebo psací bloky. Při výběru propagačních a dárkových předmětů pro zástupce de-
legací a politické představitele členských států EU je kladen důraz na prezentaci ČR. Kritériem 
ostatních předmětů je především praktičnost.

Kde najdu předsednictví na internetu?

Oficiální internetový portál českého předsednictví ČR – www.eu2009.cz – bude prezentovat čes-
ké předsednictví jako jeden z klíčových nástrojů komunikace. Webové stránky budou dostupné 
v češtině, angličtině a francouzštině. Cílovými skupinami budou zejména média, odborná veřejnost, 
pracovníci státní správy všech členských států EU i třetích zemí a široká veřejnost. Portál přinese 
aktuální informace o probíhajících jednáních Rady EU, společných prohlášeních, projevech nebo 
kulturních akcích předsednictví ČR. Poskytne rovněž veškerý servis pro média (tiskové zprávy, foto/
video/audio materiál, kalendář akcí) včetně on-line akreditace pro novináře. Podle zvyklostí Unie 
bude limitovaná verze portálu spuštěna koncem roku 2008 tak, aby byla umožněna on-line akredi-
tace novinářů pro akce předsednictví v dostatečném časovém předstihu. Tzv. ostrý provoz se vše-
mi kompletními informacemi bude zahájen 1. ledna 2009. Do té doby jsou informace o přípravách 
českého předsednictví dostupné na internetových stránkách Úřadu vlády ČR http://eu.vlada.cz.

Chcete spolupracovat na přípravě předsednictví?

V souvislosti s přípravami a průběhem předsednictví ČR v Radě EU budou v průběhu roku 2008 
přijímáni noví pracovníci pro posílení týmů v rámci jednotlivých ministerstev a dalších státních 
úřadů. V případě zájmu je nutno vždy kontaktovat příslušné ministerstvo (nejlépe prostřednic-
tvím personálního odboru), jehož odborná gesce nejlépe odpovídá dosaženému vzdělání, pra-
covním zkušenostem nebo zájmu potenciálního kandidáta. Některé resorty zveřejňují nabídky 
volných pracovních míst na svých internetových stránkách. V případě zájmu o informace týkající 
se možnosti zaměstnání v Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti mohou zájemci 
psát na adresu zamestnani.eu@vlada.cz.
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KDE NALEZNETE 
DALŠÍ INFORMACE O EU

Více informací o Eurocentrech: www.euroskop.cz/eurocentra

Eurofon 800 200 200 – bezplatná informační linka o EU

Pondělí až pátek od 10.00 do 18.00

Internetové stránky Úřadu vlády ČR 

http://eu.vlada.cz

Euroskop.cz – internetový portál o Evropské unii 

www.euroskop.cz

Internetové stránky Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu

www.czechrep.be

Eurocentra – informační centra o Evropské unii




