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TISKOVÁ ZPRÁVA 

    
Výběr loga českého předsednictví začal 

 
Praha, 5. listopadu 2007 – Hodnotitelská komise pro logo českého předsednictví v Radě EU  
vedená místopředsedou vlády pro evropské záležitosti  Alexandrem Vondrou dnes vybrala ze 
350 soutěžních prací pět návrhů, které postupují do druhého kola. Vedle A. Vondry a zástupců 
Úřadu vlády ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR zasedli v komisi přední grafický 
designér Aleš Najbrt a další tři špičkoví odborníci v oboru. Ve druhém kole výběru, které 
proběhne 30. listopadu 2007, komise vyhodnotí především možnost praktické aplikace 
vybraných pěti návrhů a stanoví jejich pořadí. Vítězné logo z nich pak vybere předseda vlády 
ČR Mirek Topolánek na přelomu roku 2007/2008. 
 
„Zvolili jsme maximálně otevřenou metodu výběru loga, kdy se do soutěže mohl přihlásit  
v podstatě každý, kdo měl dobrý nápad. Své návrhy poslalo mnoho profesionálů a soutěž 
zároveň oslovila širokou veřejnost. Pro nás je to důkaz toho, že lidé přípravy českého 
předsednictví velmi pečlivě sledují,“ uvedl A. Vondra. „Výběr loga je klíčová věc, navazují na 
něj navíc další časově náročné praktické přípravy, a proto jsme s ním nechtěli otálet. 
Veřejnost si ale na logo bude muset zatím počkat. Mělo by být takovým dárkem pod stromeček  
na Vánoce 2008, tedy těsně před začátkem českého předsednictví,“ upřesnil Vondra. 
 
„Celkem bylo doručeno 220 obálek od autorů a autorských kolektivů. Z důvodu nesplnění 
soutěžních podmínek bylo vyřazeno 39 návrhů,“  upřesnil grafik Aleš Najbrt. „Množství 
návrhů samozřejmě kladlo vysoké nároky na práci komise. Ke shodě ohledně postupujících 
pěti návrhů jsme dospěli po důkladné diskusi,“ dodal člen výběrové komise. 
 
Autor vítězného loga obdrží odměnu 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 
konce podzimu 2008, kdy bude logo slavnostně představeno domácí i zahraniční veřejnosti.  
Způsob výběru loga je věcí každé země. Například německá vláda pověřila během loňských 
příprav předsednictví zpracováním loga agenturu. Slovinsko, které převezme evropské otěže 
za necelé dva měsíce jako vůbec první z nových členských států, oslovilo v této souvislosti 
pouze vybraný okruh odborníků.  
 
Složení hodnotitelské komise v 1. kole 
 
Zástupci vyhlašovatele 
Alexandr Vondra (předseda komise) – místopředseda vlády ČR pro evropské záležitosti, 
Radim Ochvat – Kabinet předsedy vlády ČR, 
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Marcel Sauer – odbor krajanských a kulturních vztahů a zahraniční prezentace Ministerstva 
zahraničních věcí ČR, 
 
Zástupci odborné veřejnosti 
Aleš Najbrt – grafik, Studio Najbrt, 
Rostislav Vaněk – vedoucí Ateliéru Grafický design a vizální 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. 
 

Více informací 
- stránky Úřadu vlády www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=24058  

- informační portál Euroskop.cz http://www.euroskop.cz/55/aktualita/logo-ceskeho-predsednictvi).   


