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TISKOVÁ ZPRÁVA 

    
Logo českého předsednictví EU vyberou špičkoví odborníci 

Praha, 2. října 2007 – Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti (MVEZ) dnes 
oznámil složení hodnotitelské komise prestižní veřejné soutěže „Značka a logotyp 
předsednictví ČR v Radě EU,“ jejímž předsedou bude Alexandr Vondra, místopředseda vlády 
pro evropské záležitosti. V komisi zasednou přední odborníci z oblasti grafického designu  
společně se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva kultury ČR. Soutěže se 
mohou zúčastnit jak profesionální grafici, designéři a studenti grafických oborů, tak zástupci 
široké veřejnosti. Návrhy je třeba doručit na Úřad vlády nejpozději do středy 31. října 2007 do 
16 hodin.  
 
„Soutěž  na logo českého předsednictví EU je otevřena každému, kdo má dobrý nápad. 
Vítězné logo pak bude muset splňovat vysoké nároky na kvalitu, protože bude po dobu šesti 
měsíců vlastně symbolem České republiky v Evropě. V paměti lidí zůstane ale mnohem déle. 
Vybírat ho proto budou naši nejlepší odborníci,“ vysvětluje místopředseda vlády pro evropské 
záležitosti Alexandr Vondra.  
 
Jedním z hodnotících odborníků bude i Aleš Najbrt, který patří k nejvýraznějším osobnostem 
současného grafického designu. Svou roli vidí jasně: „Budu se snažit prosadit inteligentní 
logo, které umožní vytvořit kvalitní jednotný vizuální styl českého předsednictví v Radě EU. 
Logo, společně s jednotným vizuálním stylem, nás totiž bude reprezentovat v celé Evropě a 
bude vždy prvním signálem toho, jací jsme,“ říká odborník. 
 
V prvním kole soutěže, vyhlášené 24. 7. 2007, vybere hodnotitelská komise pět návrhů 
postupujících do druhého kola a určí jejich pořadí. Z nich pak vybere předseda vlády ČR 
Mirek Topolánek na přelomu roku 2007/2008 vítězný návrh. Jeho autor obdrží 50 000 Kč a 
bude s ním uzavřena smlouva na vypracování manuálu jednotného vizuálního stylu 
předsednictví České republiky v Radě EU.  Konkrétní podoba loga by měla zůstat v souladu 
se zvyklostmi Evropské unie utajena až do podzimu 2008, kdy bude logo slavnostně 
představeno jak domácí, tak zahraniční veřejnosti.  
 
Více informací 
Soutěžní podmínky a další dokumenty vztahující se k veřejné soutěži „Značka a logotyp 
předsednictví ČR v Radě EU“ jsou ke stažení na webových stránkách Úřadu vlády ČR 
(www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=24058) a na informačním portálu Euroskop.cz 
(http://www.euroskop.cz/55/aktualita/logo-ceskeho-predsednictvi).   
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Členové hodnotitelské komise ve veřejné soutěži „Zna čka a logotyp předsednictví ČR v 
Radě EU“ 
 
Předseda hodnotitelské komise  
Alexandr Vondra – místopředseda vlády pro evropské záležitosti 
 
Zástupci vyhlašovatele 
Radim Ochvat - Kabinet předsedy vlády ČR, 
Marcel Sauer - odbor krajanských a kulturních vztahů a zahraniční prezentace Ministerstva 
zahraničních věcí ČR, 
Náhradníci: Jana Hendrichová - náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, 
Sekce pro předsednictví, Denisa Haubertová - ředitelka kabinetu místopředsedy vlády pro 
evropské záležitosti, Petra Smolíková - vrchní ředitelka sekce Ministerstva kultury ČR. 
 
Zástupci odborné veřejnosti 
Aleš Najbrt - grafik, Studio Najbrt, 
Rostislav Vaněk - vedoucí Ateliéru Grafický design a vizuální komunikace VŠUP Praha, 
předseda TypoDesignClubu, 
Alan Záruba - odborný asistent Ateliéru Grafický design a vizuální komunikace VŠUP Praha, 
Ladislav Kopecký - agentura Createam, lektor Katedry marketingové komunikace a public 
relations FSV UK, 
Náhradníci: Pavel Hrach - grafik, Studio Hrach, Václav Houf - vedoucí Ateliéru grafického 
designu Fakulty výtvarných umění VUT Brno, Michal Froněk - designér, Studio Olgoj 
Chorchoj, vedoucí Ateliéru Design výrobků III. VŠUP Praha, Michal Richtr - ředitel agentury 
Ogilvy CID. 
 


