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Prezentace zkušeností Finska s předsednictvím v Radě EU  
 
Ve čtvrtek 19. dubna se ve Velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnil seminář o 
předsednictví Finska v Radě Evropské unie.  Akce se konala pod záštitou místopředsedy vlády 
České republiky pro evropské záležitosti  pana Alexandra Vondry a ministra zahraničních věcí 
České republiky pana Karla Schwarzenberga. Cílem semináře bylo načerpat praktické 
zkušenosti, které bude možno využít při přípravě českého předsednictví. 
 
V úvodu semináře vystoupil místopředseda vlády České republiky pro evropské záležitosti  Alexandr 
Vondra a velvyslanec Finské republiky v České republice Jorma Inki . Zástupci Úřadu vlády Finské 
republiky, vedoucí Sekretariátu EU Jari Luoto  a vedoucí Sekretariátu pro předsednictví Finské 
republiky v Radě EU Anja Vilo následně představili přípravu, průběh a praktické a bezpečnostní 
hlediska předsednictví Finské republiky v Radě EU, které proběhlo v 2. polovině loňského roku. 
Informaci o stavu příprav předsednictví České republiky přednesli náměstci místopředsedy vlády pro 
evropské záležitosti Jana Hendrichová (Sekce pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU) a Jiří 
Šedivý (Sekce pro evropské záležitosti). Semináře se zúčastnilo přes 200 zaměstnanců ústředních 
orgánů veřejné správy, kteří se již podílejí či budou podílet na přípravě předsednictví ČR v Radě EU v 
1. polovině roku 2009. 
 
Finsko převzalo od Rakouska půlroční předsednictví Evropské unie dne 1. července 2006. Jednalo se 
již o jeho druhé předsednictví v čele Unie. Zástupci Úřadu vlády Finské republiky seznámili českou 
stranu nejen s průběhem a prioritami jejich předsednictví, ale zejména s konkrétními praktickými 
aspekty, kterým je třeba se v rámci příprav a průběhu samotného předsednictví věnovat. Pro srovnání 
náklady finského předsednictví byly 2,2 miliardy korun, Česká republika v rámcovém výhledu 
finančního zabezpečení počítá s celkovými náklady v maximální výši 1,9 miliardy korun.  
Základem úspěšného předsednictví je dle vyjádření finských zástupců také efektivní spolupráce 
s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými zeměmi, mimořádně důležitá bude úzká 
součinnost s předcházející a následující předsednickou zemí. Neméně významná je pak také 
samotná vnitřní komunikace všech na předsednictví spolupracujících subjektů.  
Velký důraz kladlo Finsko také na otevřenost a transparentnost celého průběhu předsednictví. 
Neopominutelnou součástí organizačních příprav a chodu samotného předsednictví jsou bezpečnostní 
aspekty. V rámci komunikace s veřejností hraje nezastupitelnou roli včasná a přehledná 
informovanost, jedním z nejdůležitějších  komunikačních nástrojů je webová prezentace. 
Předsednictví v Radě Evropské unie je pro každou členskou zemi neopakovatelná příležitost 
prezentovat své národní zájmy a do určité míry ovlivnit chod celého Společenství, protože 
jednotlivým zemím umožňuje v půlročním období realizovat vlastní priority. Česká republika si pro 
své předsednictví zvolila motto „Evropa bez bariér“ . Hlavní programové okruhy priorit jsou 
konkurenceschopnost, čtyři svobody a liberální obchodní politiku.  
Předsednictví je pro Českou republiku velká šance se zviditelnit, ukázat své schopnosti a projevit se 
jako důležitý partner na mezinárodním poli.  
 
 


