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Úvod  
 
Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009 je předkládána v souladu 
s usnesením vládního Výboru pro Evropskou unii, který na svém zasedání dne 9.ledna 2008 
schválil obdobný dokument pro rok 2008 a zároveň uložil místopředsedovi vlády pro 
evropské záležitosti (dále jen MVEZ) předložit Koncepci pro rok 2009 do 30.listopadu 2008. 
 
Záměrem dokumentu „Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009“ 
(dále jen Koncepce), jehož součástí je Výroční zpráva za rok 2008, je zhodnotit současný stav 
informování o evropských záležitostech, navrhnout opatření, která by zvýšila jeho kvalitu a 
stanovit komunikační priority vlády v oblasti evropských záležitostí. Realizátorem Koncepce 
vlády na rok 2009 bude MVEZ a jemu podřízený odbor informování o evropských 
záležitostech Úřadu vlády ČR (dále jen OEZ). 
 
Koncepce se soustředí na jednotlivé nástroje Integrovaného informačního systému 
zřizované Vládou ČR – internetový portál Euroskop.cz, bezplatnou telefonní linku 
Eurofon 800 200 200 a regionální informační místa - Eurocentra. Naším cílem bude 
zkvalitnění obsahu a náplně práce a zároveň lepší a širší propagace poskytovaných služeb. 
 
Problémy domácí a evropské politiky jsou v současnosti pevně svázány a je stále obtížnější je 
oddělovat. Evropská agenda se stala pevnou součástí domácího politického, 
ekonomického a kulturního života, proniká do všech oblastí činnosti vlády, dotýká se 
většiny aktivit současné české společnosti. Rozhodnutí Evropské komise, Rady EU či 
Evropského parlamentu výrazně ovlivňují podnikatelské prostředí, ale i sociální klima a 
společenskou atmosféru v České republice. Implementace evropských legislativních norem 
tvoří nadpoloviční část činnosti Parlamentu ČR a také představuje podstatnou část 
legislativních aktivit vlády. Proto neklesá význam včasného a přesného informování o 
evropských záležitostech, které navíc vyžaduje vyšší strukturovanost. Potřebu 
„horizontální“ neboli plošné informovanosti nahrazuje nutnost větší diferencovanosti a 
přesného zacílení. Informování zákonitě ztrácí charakter „masovosti a heslovitosti“ a je třeba 
ho zaměřit na konkrétní oblasti zájmu a na přesně definované cílové skupiny. V roce 2009 se 
informační aktivity OEZ zaměří na média, studenty a žáky a na tvůrce veřejného mínění 
z oblasti politiky, ekonomiky, školství, veřejné státní správy a samosprávy. 
 
Klí čovou komunikační prioritou bude bezesporu české předsednictví Evropské unie 
2009, které bude Česká republika vykonávat v první polovině roku 2009 jako druhá z nových 
členských zemí EU. Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, drtivá většina občanů (74%) 
uvádí, že má nedostatek informací o předsednictví. Pouze 15% respondentů se domnívá, že 
jsou informováni dostatečně. Paradoxně ovšem tři čtvrtiny českých občanů zároveň projevily 
o blížící se předsednictví nezájem, naopak zájem má jen 22 % z nich1. Tato konstelace nemá 
snadné řešení. Cílem proto bude informovat o všech podstatných událostech během 
předsednictví zajímavou formou,  přiblížit předsednictví občanům a následně ho reflektovat. 
Internetový portál Euroskop bude v této věci úzce spolupracovat s oficiálním internetovým 
portálem předsednictví, navíc bude přicházet s reportážním pokrytím z ministerských rad, 
konferencí a dalších jednání v rámci předsednictví. Eurocentra budou mít zásadní roli 
v přiblížení předsednictví občanům v regionech. Následná reflexe předsednictví bude 
podpořena prostřednictvím grantového systému.  

                                                 
1 Údaje vyplynuly z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, který byl proveden 2.-9.června 2008 
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Další komunikační prioritou jsou praktické aspekty fungování evropských institucí, tedy 
odpověď na otázku „Čím se řídí životy českých občanů v Evropské unii?“. Jak vyplývá 
z průzkumu Eurobarometru z jara 2008, pouze 38% občanů ČR má pocit, že rozumí tomu, jak 
Evropská unie funguje. Většina (54%) respondentů uvádí, že fungování EU spíše nerozumí. 
Za evropským průměrem zaostáváme v tomto aspektu o 6 procentních bodů

2.  
 
V roce voleb do Evropského parlamentu a rozhodování o osudu Lisabonské smlouvy chceme  
oživit diskuse na téma fungování institucí EU, resp. praktických dopadů fungování institucí 
EU na ČR a život jejích občanů, možnosti prosazování zájmů Vlády ČR a českých občanů a 
roli zájmových skupin v EU. 
 
Důležitou komunikační prioritou je i posilování povědomí občanů ČR o sounáležitosti 
s Evropou, tedy o evropské tradici a historické a hodnotové sounáležitosti. Diskuse o 
evropských hodnotách bude zvláště důležitá v nadcházejícím roce 2009, kdy si připomeneme 20. 
výročí pádu železné opony, který přestavuje historický milník, od něhož se odvíjí dlouho 
nepředstavitelné sjednocování Evropy. Zahrnuje řadu podtémat: historické souvislosti vzniku 
železné opony, vliv železné opony na životy lidí v západním i východním bloku, připomenutí 
těch, kdo se totalitnímu režimu postavili a bojovali za lidská práva a svobodu, význam pádu 
železné opony pro evropský integrační proces apod.. Připomenutí totalitní minulosti části 
Evropy se musí stát celoevropským tématem, protože poznání totalitní minulosti je tím 
nejefektivnějším prostředkem výchovy k demokracii, svobodě a respektu vůči lidským právům. 
 
Zmíněné komunikační priority se prolínají s komunikačními prioritami Evropské komise, 
Evropského parlamentu a Rady EU. 
 
Podobně jako v uplynulém roce budou prostřednictvím grantového řízení podpořeny kvalitní 
projekty, které zvýší všeobecnou informovanost o Evropské unii a podnítí celospolečenskou 
debatu o evropských otázkách. Témata budou vycházet z vytyčených komunikačních priorit. 
 
Koncepce předpokládá, že OEZ bude při plnění svých úkolů v roce 2009 spolupracovat 
s řadou partnerů – s médii, odbornou veřejností3, se zástupci institucí Evropské unie4,  
ministerstvy a relevantními zahraničními subjekty5.  
 
V průběhu roku 2008 se změnil jednotný vizuálního styl 
informování o evropských záležitostech. Cílem této 
změny je lepší čitelnost jednotlivých informačních 
nástrojů, které mají převážně informační a vzdělávací 
charakter. Základem loga se proto stala kruhová bublina s 
dvanácti hvězdami Evropské unie, která srozumitelně 
označuje místo, kde je možné klást otázky a dostávat na 
ně odpovědi. … a právě v tom tkví naše poslání. 
 
 
                                                 
2 Eurobarometr 69, jaro 2008, str. 23, kapitola 2.3 Poměry v EU 
3 Odbornou veřejností jsou míněny zejména instituce samosprávných územních celků, hospodářské komory, 
specializované regionální organizace, politické reprezentace, profesní a zájmové organizace, neziskové 
a nevládní organizace, akademická sféra. 
4 OEZ bude pokračovat ve spolupráci se zastoupením Evropské komise v ČR, jeho informačními centry Europe 
Direkt a Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR 
5 Viz kapitola 1.1 Spolupráce s resorty, poradní skupiny a mezinárodní spolupráce. 
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1 Odbor informování o evropských záležitostech 
 
 
Koncepci informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2009 zrealizuje místopředseda 
vlády pro evropské záležitosti a jemu podřízený odbor informování o evropských 
záležitostech (OEZ) Úřadu vlády České republiky.  
 
Zaměstnanci OEZ budou v roce 2009 nadále usilovat o zvýšení povědomí sounáležitosti 
české veřejnosti s EU a Evropou: zlepšovat systém informování o evropských záležitostech a 
vydávat informační materiály. Jako základní komunikační nástroje přitom OEZ poslouží 
Euroskop.cz, bezplatná informační telefonní linka Eurofon 800 200 200, síť regionálních 
informačních center zvaných Eurocentra a grantový systém. 
 
 
 
1.1  Spolupráce s resorty, poradní skupiny a mezinárodní spolupráce 
 
 
Meziresortní pracovní skupiny 
 
OEZ se bude v roce 2009 účastnit vybraných meziresortních pracovních skupin, zejména 
Národní koordinační skupiny pro euro (MF), Resortní koordinační skupiny pro vzdělávání  
a mládež (MŠMT) a Pracovní skupiny pro informování a publicitu fondů EU (MMR), Kulatý 
stůl komunikace (SPP ÚMVEZ). 

 
 
Poradní skupiny OEZ 
 
 
Konzultační skupina 
 

� Bude formulovat a pružně modifikovat priority vzájemné spolupráce  v rámci 
informování o evropských záležitostech. 

� Vymezí kompetence jednotlivých členů skupiny a stanoví obsahové a termínové 
potřeby a požadavky týkající se informačních vstupů a výstupů. 

� Bude složena ze zástupců jednotlivých resortů a ústředních správních úřadů, konkrétně 
z odborů a oddělení zabývajících se agendou Evropské unie a z  odborů tiskových. 

� Bude svolávána dle potřeby, nejméně však jednou ročně.  
 
Expertní skupina 
 

� Bude diskutovat průběh implementace Koncepce informování o evropských 
záležitostech a hodnotit využívané komunikační nástroje. 

� Identifikuje problémy a připraví konkrétní návrhy a odborná řešení vedoucí ke splnění 
jednotlivých cílů Koncepce. 

� Bude složena z odborníků na komunikaci, právníků, vědeckých pracovníků, zástupců 
politických stran, představitelů ekonomické sféry, zástupců samospráv  
a euroregionů, sociálních partnerů a dalších zájmových skupin.  

� Bude svolávána ad hoc v reakci na aktuální problémy. 
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Mezinárodní spolupráce 
 

� Pracovní skupina pro informace Rady EU 
 
Na evropské úrovni bude OEZ v roce 2009 spolupracovat s gestory pracovní skupiny pro 
informace a transparentnost Rady EU, která pravidelně zasedá v Bruselu. Gesci nad pracovní 
skupinou sdílí OEZ s odborem koncepcí a analýz útvaru MVEZ Úřadu vlády ČR. Pracovní 
skupina se zabývá komunikačními aktivitami institucí EU, členských států EU a přístupem 
veřejnosti k dokumentům EU. 

 
� Club of Venice 

 
OEZ se bude účastnit neformálních setkávání expertů na vnitřní komunikaci v členských 
státech EU sdružených v tzv. Club of Venice. Tento klub byl založen v roce 1985 
v Benátkách a je jednou z nejvýznamnějších platforem pro výměnu názorů a zkušeností jak 
v oblasti komunikace evropských témat v Evropě, tak na krizovou komunikaci a další 
informační aktivity evropských vlád. Členy Club of Venice jsou také vysocí představitelé 
Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU. 
 

� Strategic Partnership 
 
OEZ bude v roce 2009 realizovat aktivity stanovené v dokumentu Joint Communication Plan 
of the Office of the Government of the Czech Republic and the European Commission 
Representation in the Czech Republic. Tento plán byl vypracován v roce 2008 a ve svém 
obsahu definuje společné projekty Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v České 
republice.  
 
Obě strany si vytýčily několik základních tématických okruhů, v rámci kterých budou 
projekty realizovány: 
 

� Priority českého předsednictví EU 2009: konkurenceschopná Evropa, energetika a 
klimatické změny, bezpečná a svobodná Evropa. 

� Priority Evropské komise na rok 2009: reforma rozpočtu, růst a zaměstnanost včetně 
Evropského roku kreativity a inovací, energetika a klimatické změny. 

�  Společné evropské hodnoty. 
� Společná evropská historie. 

 
Realizované projekty budou následující: 
 

� Série „Eurofestivalů“ v regionech České republiky v průběhu zasedání neformálních 
ministerských rad. 

� Slyšení v Evropském parlamentu k 20. výročí pádu Železné opony. 
� Konference „Největší rozšíření EU: 5 let poté“. 
� Koncert ke Dni Evropy „Beethovenova 9. symfonie“. 
� Výstava „Evropská identita – Evropa bez bariér“. 
� Konference zaměřená na oběti holocaustu, 
� Rekonstrukce vstupního prostoru Evropského domu. 
� Příručka pro veřejnost s názvem „Evropská unie v České republice“. 
� Semináře s českými úředníky pracujícími v evropských institucích „Back to School“. 
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� Pracovní skupina pro vytvoření evropské platformy studia totalitní minulosti 
Evropy 

 
Pracovní skupina pracuje na přípravě společného návrhu evropské platformy. Následně bude 
koordinovat kroky vedoucí k jeho prosazení. Členy pracovní skupiny jsou kontaktní osoby 
z členských zemí EU a to ze státní správy i z odborné instituce, která se tímto tématem na 
národní úrovni zabývá.  
 
Cílem navrhované platformy je, aby se zkoumání totalitní/nedemokratické minulosti stalo 
tématem evropským, které se týká všech zemí Evropy, protože poznání totalitní minulosti 
řady evropských států je nejefektivnějším prostředkem výchovy k demokracii, svobodě a 
lidským právům pro občany všech evropských zemí.  Jejím cílem není nahradit národní 
instituce, které se této oblasti věnují, naopak by měla napomáhat jejich vzájemné spolupráci, 
podporovat společné projekty a spolupracovat při šíření jejich odborných výstupů do dalších 
zemí Evropy. 
 
 
 
1.2 Euroknihovna 
 
 
Program Euroknihovna má za cíl podpořit vydávání knih s evropskou tématikou. Měl by 
přispět k hlubšímu seznámení vybraných cílových skupin s evropskou historií, kulturou, a 
duchovními hodnotami Evropy a evropanstvím, stejně tak se současnou podobou a 
fungováním EU, s problémy, jimž EU čelí nebo bude v dohledné době čelit (migrace, islám, 
terorismus, stárnutí populace a jeho důsledky, změna klimatu, vztah EU k USA, k Rusku, 
k Číně, apod.) a též s budoucí podobou EU a jejích členských států.  
 
V programu Euroknihovna podpoří OEZ vydání knižních titulů: 
 

� Podpořených v rámci grantového řízení. 
� Podpořených z vlastních zdrojů OEZ. 
 
 

 
1.3 Evropa pro občany  
 
OEZ je v ČR gestorem komunitárního programu Evropa pro občany (Europe for Citizens), ze 
kterého lze v programovém období 2007-13 čerpat finanční podporu projektů na podporu 
aktivního evropského občanství. V červnu 2008 bylo OEZ zřízeno Národní kontaktní místo 
programu se sídlem v Eurocentru Praha, Jungmannova 24, Praha 1. Kontaktní místo poskytuje 
informace a konzultace žadatelům a zájemcům o finanční podporu projektů v rámci 
programu.  
 
Hlavním orgánem odpovědným za realizaci programu Evropa pro občany je Evropská 
komise, která řízením programu pověřila Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a 
audiovizuální oblast (EACEA). Výkonná agentura vyhlašuje výzvy pro předkládání projektů, 
přijímá projektové žádosti, provádí hodnocení projektů a zveřejňuje výsledky jednotlivých 
výzev. Konzultačním orgánem programu je programový výbor složený ze zástupců členských 
států EU a států přidružených k programu.  
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Cílem programu Evropa pro občany je poskytovat občanům příležitost spolupracovat a podílet 
se na budování demokratické a do světa otevřené Evropy, podpořit zapojení občanů do 
veřejného života a prostřednictvím občanských aktivit se podílet na rozvoji vědomí Evropské 
identity, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury.  

Program  Evropa pro občany stanovuje 4 hlavní osy podpory: 

� Aktivní občané pro Evropu: partnerství měst a projekty občanů. 
� Aktivní občanská společnost v Evropě: podpora evropských organizací zabývajících se 

výzkumem v oblasti veřejné politiky, podpora organizací občanské společnosti na 
evropské úrovni – evropských sítí, podpora projektů uskutečňovaných z podnětů 
organizací občanské společnosti. 

� Společně pro Evropu: podpora významných událostí organizovaných Evropskou komisí, 
studie, nástroje k poskytování informací o programu. 

� Aktivní evropská paměť: ochrana míst spojených s deportacemi, připomínání obětí 
nacismu a stalinismu.  

V rámci programu jsou podporována například twinningová partnerství měst, projekty 
občanů, činnost neziskových organizací aktivních v oblasti výzkumu veřejné politiky, 
projekty organizací občanské společnosti na evropské, národní i místní úrovni, společenské 
akce národního významu jako například oslavy v rámci českého předsednictví EU 2009, 
udělování významných cen, celoevropské konference, studie, výzkumy veřejného mínění, 
nástroje pro šíření informací apod. 

 
 
Aktivity Národního kontaktního místa programu Evrop a pro občany v roce 2009 
 

1. Pravidelné informování o aktuálním dění v programu (výzvy, změny, hodnocení 
projektů) na národní úrovni prostřednictvím nástrojů Integrovaného informačního 
systému a e-newsletteru.  

2. 14 prezentací programu určených pro potenciální příjemce dotací z programu. 
V každém regionu ČR proběhne individuální prezentace programu a následná diskuze, 
zájemci budou mít také možnost své projektové návrhy individuálně konzultovat.  

3. Vytvoření a aktualizace samostatné sekce na webu, v rámci portálu Euroskop.cz - 
v sekci Fondy EU, s průběžně aktualizovanými informacemi o programu.  

4. Pravidelná setkání pracovní skupiny k programu složené ze zástupců organizací, které 
mohou informace o programu dále šířit a zároveň se podílet na sbírání materiálů a 
podkladů pro průběžnou zprávu o plnění programu (např. mezi úspěšnými i 
neúspěšnými žadateli). Pracovní skupina byla založena v roce 2008. 

5. Poskytování konzultací k programu potenciálním žadatelům o finanční podporu a 
zájemcům o program a to e-mailem, telefonicky a osobně. 

6. Monitoring správnosti informací o programu v rámci dalších národních informačních 
systémů zaměřených na podporu projektů z fondů EU. 

7. Vytvoření a pravidelné aktualizování databáze projektů podpořených z programu. 
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1.4 PR a marketingová podpora Integrovaného informačního systému 
 
V zájmu zvýšení povědomí veřejnosti o existenci komunikačních nástrojů Integrovaného 
informačního systému, jejich aktivitách a komunikovaných tématech Koncepce, bude OEZ 
pokračovat v roce 2009 v marketingových a PR aktivitách. Dlouhodobé aktivity budou 
doplněny  jednorázovými aktivitami podporujícími konkrétní akce odboru či nástrojů jeho 
Integrovaného informačního systému. Za dlouhodobé jsou považovány aktivity, které jsou 
prováděny konzistentně v čase. Jde např. o příspěvky nástrojů Integrovaného informačního 
systému do pravidelných rubrik tištěných médií. Jednorázovými aktivitami míníme podporu, 
která má jasně ohraničenou dobu trvání, např. inzerce či PR článek k určité akci nebo 
podpůrná mediální kampaň k uvedení nějaké služby nástrojů. 
 
 Pro dosažení tohoto cíle rozšíří OEZ stávající počet tištěných médií, do kterých přispívá 
v rámci pravidelných rubrik. Dále bude pro větší zviditelnění využívat PR články či inzerci 
v tisku, propagační předměty a informační a propagační materiály.  
 
V roce 2008 došlo ke změně jednotného vizuálního stylu vládního informování o evropských 
záležitostech. Velká část změn je již hotová, v roce 2009 je však ještě nutné završit kompletní 
úpravu pracovišť Eurocenter a jejich  vnějšího označení. 
 
OEZ využije zvýšeného zájmu o evropské záležitosti souvisejícího s českým předsednictvím 
EU 2009. Odbor bude pokračovat ve spolupráci při pořádání akcí spojených s předsednictvím 
a informovat o nich prostřednictvím svého Integrovaného informačního systému. 
Významným partnerem OEZ v tomto ohledu bude Sekce pro přípravu předsednictví Úřadu 
vlády ČR. 
 
 
 
2 Komunikační priority a cílové skupiny informování o evropských 

záležitostech pro rok 2009 
 

 
Na základě aktivit realizovaných OEZ v roce 2008, poptávky veřejnosti (statistické výstupy 
Integrovaného informačního systému), na základě aktuálního dění a jeho sledování pomocí 
průzkumů veřejného mínění a v plné součinnosti s útvarem místopředsedy vlády pro evropské 
záležitosti (ÚMVEZ) byly pro činnost OEZ a vládních komunikačních nástrojů evropských 
záležitostí stanoveny pro rok 2009 následující komunikační priority a cílové skupiny: 
 
Komunikační priority : 
 

� České předsednictví Evropské unie 2009 
 

Předsednictví bude bezesporu klíčovou komunikační prioritou zejména v první polovině roku 
2009, kdy Česká republika bude předsedat Radě EU jako druhá z nových členských zemí EU. 
Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, drtivá většina 74% občanů uvádí, že má informací o 
předsednictví nedostatek, a pouze 15% respondentů se domnívá, že je informováno 
dostatečně. Paradoxně ovšem tři čtvrtiny českých občanů zároveň projevily o blížící se 
předsednictví nezájem, naopak zájem má pouze 22 % z nich. Tato situace staví před OEZ 
obtížný úkol. Cílem proto bude informovat o všech podstatných událostech během 
předsednictví zajímavou formou,  přiblížit předsednictví občanům a následně ho reflektovat.  
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� Evropské instituce a jejich fungování 
 

Tato priorita se zaměří na praktické aspekty fungování evropských institucí, tedy odpověď na 
otázku „Čím se řídí životy českých občanů v Evropské unii?“. Jak vyplývá z průzkumu 
Eurobarometru z jara 2008 má pouze 38% občanů ČR pocit, že rozumí tomu, jak Evropská 
unie funguje. Většina 54% respondentů uvádí, že fungování EU spíše nerozumí. Za 
evropským průměrem zaostáváme v tomto aspektu o 6 procentních bodů.  
V roce voleb do Evropského parlamentu a rozhodování o osudu Lisabonské smlouvy chceme  
oživit diskuse na téma fungování institucí EU resp. praktických dopadů fungování institucí 
EU na ČR a život jejích občanů, možnosti prosazování zájmů Vlády ČR a českých občanů a 
roli zájmových skupin v EU. 
 

� Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou 
 

Důležitou komunikační prioritou je i posilování povědomí občanů ČR o sounáležitosti 
s Evropou, tedy o evropské tradici, historické a hodnotové sounáležitosti ČR s Evropou. 
Diskuse o evropských hodnotách bude zvláště důležitá v nadcházejícím roce 2009, kdy si 
připomeneme 20. výročí pádu železné opony. Pád železné opony bezpochyby přestavuje 
historický milník, jenž připravil cestu pro dlouho nepředstavitelné sjednocování Evropy a 
zahrnuje řadu podtémat: historické souvislosti vzniku železné opony, vliv železné opony na 
životy lidí z obou stran opony, připomenutí těch, kteří se totalitnímu režimu postavili a 
bojovali za lidská práva a svobodu, význam pádu železné opony pro evropský integrační 
proces apod.. Připomenutí si totalitní minulosti části Evropy musí být tématem celoevropským, 
protože poznání totalitní minulosti je tím nejefektivnějším prostředkem výchovy k demokracii, 
svobodě a lidským právům. 
 
Výše zmíněné komunikační priority se prolínají s komunikačními prioritami Evropské 
komise, Evropského parlamentu a Rady EU. 
 
 
Cílové skupiny: 
 

� média, 
� studenti a žáci, 
� neziskové organizace, 
� státní správa a samospráva 

 
 
Vzhledem k cílovým skupinám bude OEZ nadále zlepšovat odbornost a šíři materiálů 
poskytovaných Integrovaným informačním systémem, zvyšovat jejich didaktičnost, 
způsobilost vysvětlit mnohdy složitou problematiku přehledným a poutavým způsobem bez 
zbytečného zjednodušování. OEZ bude poskytovat  kvalitní servis k prohloubení zájmu o 
evropské dění. 
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3 Nástroje integrovaného informačního systému 
 
 
3.1 Euroskop 
 
S postupnou výstavbou nové přehlednější a dynamičtější podoby vládního internetového 
portálu EUROSKOP.CZ během tohoto roku začala nabývat na důležitosti vlastní redakční 
práce, která bude hlavní náplní činnosti redakce Euroskopu i v roce 2009. Vedle denního 
zpracovávání zpráv tiskových agentur, které se týkají Evropské unie a jednotlivých členských 
zemí, jde především o monitoring evropské legislativy, přehledy zahraničního tisku, výběr a 
překlad zajímavých článků z domácích i cizojazyčných periodik, zadávání analýz a 
komentářů k důležitým problémům spojených s evropskou integrací, reportáže z konferencí 
týkajících se evropské problematiky nebo rozhovory s politiky a experty na evropskou 
problematiku.  
 
Redakce Euroskopu bude přitom spolupracovat s politologickými a historickými ústavy nebo 
s nevládními organizacemi, které se orientují na evropskou problematiku - na prvním místě s 
těmi, které v rámci vládní strategie informování české veřejnosti o evropských záležitostech 
získaly či získají vládní grant na své projekty.  
 
 
Evropské instituce 
 
Na základě stanovených komunikačních priorit se redakce Euroskopu zaměří na jednotlivé 
evropské instituce ve snaze zvýšit povědomí o jejich smyslu a náplni práce mezi občany ČR. 
V roce voleb do Evropského parlamentu se budeme věnovat především tématu fungování 
Evropského parlamentu, včetně jeho postavení vzhledem k Evropské komisi a k Radě EU. 
 
Euroskop bude podrobně zpracovávat, komentovat a analyzovat výsledky voleb do 
Evropského parlamentu, které shrne do přehledného grafu. Redakce Euroskopu zadá analýzy 
výsledků voleb do EP v jednotlivých členských státech, s důrazem na poměr a postavení 
proevpropských stran k politickým proudům, které se k další integraci EU staví vlažně, 
nepodporují ji nebo se staví otevřeně proti dalšímu pokračování či prohlubování evropské 
spolupráce. 
 
 
Evropské tradice 
 
S institucionálním fungováním EU je spojena otázka samotného smyslu a účelu evropské 
integrace, tedy otázka, na jakých společně sdílených hodnotách je EU postavena nebo 
z jakých společně sdílených evropských tradic vychází. Euroskop chce na svých stránkách 
moderovat co nejširší diskusi na toto téma a pokusit se nalézt odpovědi na otázky typu: Je 
Evropa svébytnou kulturně-společenskou entitou? Existuje společná evropská identita? Kde 
jsou hranice Evropy? Kam až se má EU rozšiřovat? Jak se Evropa vyrovná s celým spektrem 
problémů, které přináší masová imigrace? . . .  
 
Redakce Euroskopu osloví široké spektrum osobností, které se zajímají o evropskou minulost 
a přítomnost a budoucí podobu Evropy. K tomu účelu bude zřízena i anketa, kde na otázky, 
týkající se hodnotové orientace EU, bude pravidelně odpovídat vzorek osobností vybraných 
z různých názorových proudů.  
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Diskuse o evropských hodnotách by byla sama o sobě neúčelná bez poučené reflexe naší 
nedávné minulosti, což vynikne i v roce 20. výročí pádu komunistické diktatury. 
Kvalifikované odmítnutí komunismu, stejně jako kvalifikované odmítnutí nacismu by se mělo 
stát nedílnou částí hodnotové orientace demokratické Evropy, sjednocené po pádu železné 
opony. Euroskop na toto téma povede diskusi s předními českými i zahraničními osobnostmi, 
které mají vliv na veřejné mínění. V této oblasti budeme rovněž spolupracovat s institucemi, 
které se uvedené problematice dlouhodobě věnují. Kromě rubriky pracovně nazvané Fenomén 
Evropa bude na Euroskopu zřízena i rubrika Historické okénko, kde se budeme snažit 
tematizovat problematické okamžiky evropských dějin.  
 
Výstupem z diskuse  na Euroskopu o evropských tradicích a evropské identitě by měl být 
čtvrtletně vydávaný sborník, v němž by redakce shrnula nejzajímavější texty na uvedená 
témata, ať už ve formě analýz, úvah, polemik či rozhovorů. Kromě jednotlivých Eurocenter 
by byl sborník distribuován po vysokých školách s cílem zainteresovat na diskusi o povaze 
Evropské unie studenty vysokých škol.  
 
 
České předsednictví EU 2009 
 
Jedna z hlavních náplní práce redakce Euroskopu v prvním pololetí roku 2009 bude spočívat 
v informování české veřejnosti o všech podstatných událostech souvisejících s českým 
předsednictvím EU 2009. Euroskop při tom bude spolupracovat s oficiálním internetovým 
portálem, který bude fungovat po dobu českého předsednictví, včetně odkazů na jeho stránky. 
České předsednictví se Euroskop bude snažit navíc pokrýt i reportážemi z konferencí a 
seminářů, které budou pořádány v rámci předsednictví, a rozhovory s jejich účastníky. 
Euroskop bude rovněž informovat o doprovodných akcích českého předsednictví.  
 
Další aktivity 
 
Kromě výše zmíněných komunikačních priorit chce redakce Euroskopu uspořádat na FF UK a 
FSV UK semináře zaměřené na otázky související s evropskou integrací a její presentací na 
internetovém portálu. Euroskop chce v tomto ohledu spolupracovat s občanskými sdruženími, 
jejichž projekty jsou zaměřeny na studenty - ať už jde o přednášky, besedy, soutěže atd.  
 
Co se týká veřejné správy, kromě průběžného doplňování informací o možnostech, které 
poskytuje EU pro rozvoj krajů a regionů, se budeme snažit o větší propagaci rubriky 
monitoring legislativy EU, včetně snahy na podobě rubriky zainteresovat subjekty a instituce, 
kterých se tato problematika dotýká především - na jedné straně státní správu a na straně 
druhé hospodářské komory. 
 
 

 
3.2 Eurocentra 
 
Síť třinácti regionálních Eurocenter sídlících ve všech krajských městech České republiky 
tvoří páteř jednotného informačního systému OEZ.  
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Běžnou náplň činnosti pracovníků Eurocenter lze rozdělit do několika základních oblastí: 
 
Práce s veřejností 
 

� Participace na informačních aktivitách Úřadu vlády České republiky, resp. ÚMVEZ. 
� Poskytování informačních služeb týkajících se Evropské unie v jednotlivých regionech 

se zaměřením na místní specifika a vztah daného kraje k Evropské unii. 
� Poskytování informačních brožur a publikací. 
� Pořádání pravidelných seminářů z oblasti nejčastěji kladených otázek a debaty 

s veřejností. 
� Poskytování bezplatných přednášek pro studenty základních a středních škol  

o Evropské unii a členství ČR v EU. 
� Nabízení neplacených stáží pro studenty vysokých škol. 
� Pořádání výstav s evropskou tématikou. 
� Provozování knihovny s tématickou literaturou k prezenčnímu studiu. 
� Poskytování bezplatného přístupu k internetu pro širokou veřejnost. 

 
Interní komunikace  
 

� Interní spolupráce v rámci neveřejné sítě. 
� Spoluvytváření webového portálu Euroskop.cz. 
� Intenzivní komunikace s ostatními odbory ÚMVEZ, které mají v kompetenci zajištění 
českého předsednictví EU 2009. 

 
Spolupráce s ostatními subjekty 
 

� Vytváření kontaktní sítě specializovaných regionálních pracovišť, se kterými mohou 
pracovníci Eurocenter konzultovat jednotlivé problematiky a navazovat užší 
spolupráci při pořádání společných akcí. 

� Spolupráce s řídícími orgány jednotlivých operačních programů, zejména 
s regionálními subjekty (Regionální rady regionů soudržnosti). Eurocentra budou  
„rozcestník pro evropské peníze“. Pracovníci Eurocenter budou poskytovat základní 
poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z Evropské unie a dle druhu 
projektového záměru směrovat žadatele na konkrétní poradenské subjekty. 

� Zapojení Eurocenter do vytváření a realizace projektu/ů financovaných z Operačního 
programu Technická pomoc. 

 
 
V roce 2009 bude nadále kladen důraz na školení a vzdělávací kurzy jednotlivých pracovníků 
Eurocenter tak, aby byli schopni podávat rychlé a spolehlivé informace. Je nutné, aby měli 
tito pracovníci široké znalosti o Evropské unii a sledovali aktuální evropské dění. Pro 
profesionální přístup ke klientům je dále žádoucí rozvíjet komunikační a prezentační 
dovednosti zaměstnanců. Vzdělávací aktivity budou realizovány zejména ve spolupráci 
s Institutem státní správy Ministerstva vnitra. 
 
Od 1. 1. 2009 bude spouštěna ostrá verze již plně funkční a aktualizované neveřejné interní 
sítě Eurocenter, tzv. Extranetu. 
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České předsednictví EU 2009 
 
V první polovině roku 2009, tedy v době předsednictví České republiky v Radě Evropské 
unie, budou zaměstnanci Eurocenter hlavním komunikačním nástrojem ÚMVEZ 
v jednotlivých regionech. Skrze Eurocentra budou rovněž distribuovány dárkové a propagační 
materiály k českému předsednictví. Téma českého předsednictví se odrazí také na struktuře a 
obsahu přednášek na základních a středních školách a skladbě pořádaných akcí 
v Eurocentrech. Z plánovaných akcí lze zmínit například výstavu neúspěšných log k českému 
předsednictví EU 2009, která proběhne v celé síti Eurocenter v České republice. 
 
Evropské instituce a jejich fungování 
 
Předpokládaný zvýšený zájem veřejnosti o věci evropské v průběhu českého předsednictví 
EU 2009 se budou zaměstnanci Eurocenter snažit využít k informování o možnostech 
zaměstnání v institucích Evropské unie. Cílem je dosáhnout většího počtu českých zástupců 
v těchto organizacích. 
 
V průběhu roku 2009 budou vedoucí Eurocenter participovat na tvorbě informačních pořadů o 
evropských záležitostech ve spolupráci s Českých rozhlasem 6. 
 
Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost ČR s Evropou. 
 
Do této priority spadá pravidelná činnost Eurocenter související s oslavami Dne Evropy, 
svátku v jednotlivých členských zemích apod. 
 
 
3.3 Eurofon 
 
 
Eurofon bude v roce 2009 nadále poskytovat široké veřejnosti informace o Evropské unii  
a o členství České republiky v EU. Pracovníci odpovídají nejen na dotazy o vlastním 
fungování či struktuře Evropské unie, ale i na praktické otázky, týkající se cestování, práce či 
studia v zahraničí apod. Pracovníci se dále podílejí na zodpovídání dotazů, zaslaných e-
mailem přes internetový portál Euroskop.cz, a na činnosti Eurocentra Praha, jehož prostory 
jsou sídlem Eurofonu.  
 
Služba Eurofon je dostupná na telefonním čísle 800 200 200, a to zdarma z celého území 
České republiky z pevných i mobilních telefonních přístrojů.  
 
Široký záběr podávaných informací je umožněn i díky spolupráci s Ministerstvem pro místní 
rozvoj, jehož pracovníci zajišťují informační servis v oblastech strukturálních fondů, dotací a 
podnikání. V případě specializovaných dotazů pomáhají operátoři Eurofonu také 
nasměrováním tazatele na příslušnou instituci, do jejíž kompetence daná problematika spadá. 
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne pro rok 2009 dva pracovníky. OEZ navýší stávající 
počet dvou zaměstnanců na tři a to zejména s ohledem na očekávaný zvýšený zájem 
veřejnosti v průběhu českého předsednictví EU 2009. 
 
Také v průběhu roku 2009 budou telefonisté pravidelně školeni s ohledem na jejich pracovní 
specializaci. 
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3.4 Grantové řízení 
 
Cílem grantového systému je podporovat kvalitní projekty, které přispívají ke zvýšení míry 
informovanosti veřejnosti o Evropské unii a podporují celospolečenskou debatu o evropských 
otázkách. Grantový systém je otevřen fyzickým i právnickým osobám, podnikatelským 
subjektům i neziskovému sektoru. Poskytování dotací v rámci grantového řízení v roce 2009, 
včetně postupu výběru projektů nezávislou komisí, je upraveno směrnicí vedoucího Úřadu 
vlády. 
 
V rámci grantového řízení bude v roce 2009 rozděleno maximálně 10 000 000 Kč. 
 
Tématické okruhy:  
 
České předsednictví Evropské unie 2009 
 

� Priority českého předsednictví EU 2009 
� Reflexe českého předsednictví EU 2009 (evropský pohled na české předsednictví EU 

2009)  
 
Žadatelé o grant by se měli zaměřit na přiblížení obsahu priorit českého předsednictví EU 
2009 vybraným cílovým skupinám; v druhé polovině roku 2009 by se mohli pokusit o reflexi 
českého předsednictví.   
 
Evropské instituce a jejich fungování 
 

� Kompetence jednotlivých institucí EU 
� Volby do Evropského parlamentu 
� Legislativní procesy v EU 
� Působení České republiky v Radě EU 
� Možnosti prosazování českých zájmů v EU 

 
V roce voleb do Evropského parlamentu a rozhodování o osudu Lisabonské smlouvy chceme  
oživit diskuse na téma fungování institucí EU resp. praktických dopadů fungování institucí 
EU na ČR a život jejích občanů; možnosti prosazování zájmů vlády ČR, českých občanů a 
lobbyistů v EU. 
 
Analýzy dopadů evropské legislativy na ČR 
 

� Analýzy dopadů evropské legislativy na Českou republiku 
 
Záměrem OEZ je v roce českého předsednictví EU přispět k diskusi o možných dopadech 
připravované evropské legislativy na Českou republiku. Analýzy dopadů unijní legislativy by 
měly odborné veřejnosti, státní správě i politikům poskytnout potřebné informace k vytváření 
pozice ČR.    
 
Evropské tradice, historická a hodnotová sounáležitost České republiky s Evropou 
 

� Klíčové osobnosti a jejich vliv na evropskou integraci 
� Vývoj pohledu na členství ČR v EU 
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� Rozdílný pohled starých a nových členských zemí na významná evropská i světová 
témata 

� Dvacet let od pádu železné opony jako součást společné evropské historie? 
 
V rámci tématického okruhu chceme připomenout dvacáté výročí pádu železné opony jako 
součást společné evropské historie, jako důležitý historický milník, který připravil cestu pro 
dlouho nepředstavitelné sjednocování Evropy.  
 
Okruh zahrnuje řadu podtémat: historické souvislosti vzniku železné opony, vliv železné 
opony na životy lidí z obou stran opony, připomenutí těch, kteří se totalitnímu režimu 
postavili a bojovali za lidská práva a svobodu, význam pádu železné opony pro evropský 
integrační proces apod. 
 
Připomínání si totalitní minulosti chápeme jako nejefektivnější prostředek výchovy ke 
společným evropským hodnotám jako jsou demokracie, svoboda, právní stát a lidská práva. 
 
 
Konkrétní výstupy: kniha, sborník, série článků, monotématické číslo časopisu, konference, 
seminář a přednáška, tématická diskuse, výstava, učební materiály, CD, DVD, webová 
stránka, aj. Zvláštní pozornost bude věnována nápaditým a neotřelým způsobům prezentace 
informací o EU.  
 
 
4 Rozpočet informování o evropských záležitostech na rok 2009 
 
Objem rozpočtu OEZ pro rok 2009 je 25 800 000,- Kč. Požadavek byl ve výši 28 500 000,- 
Kč, při tvorbě rozpočtu ÚV ČR byl krácen o 2 700 000,- Kč. OEZ vznesl nadlimitní 
požadavky na 10 000 000,- Kč pro dotační program, který byl MF pokryt v rámci rozpočtu 
ÚV ČR a na 400 000,- Kč jako podíl komunitárního programu Evropa pro občany, který 
pokryt nebyl a je zařazen do rozpočtu OEZ. 
 
Téměř 90% z celkového objemu rozpočtu tvoří provozní výdaje. Podstatnou část provozních 
nákladů budou tvořit paušální výdaje na provoz Eurocenter, ke kterým jsou přiřazeny i 
mzdové náklady. Celkem jde o 18 600 000,- Kč to je 72 % z celkového objemu rozpočtu, 
z toho mzdové náklady jsou 13 200 000,- Kč, paušální provozní výdaje 4 900 000,- a výdaje 
na nákup drobného hmotného majetku a občerstvení 500 000,- Kč. 
 
Na vlastní aktivity odboru pro rok 2009 zbývá 1 400 000,- Kč což je 5 %. 
 
 

 

 

Přílohy: 
 
 1) Výroční zpráva za rok 2008 
 


