
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Zápis z 2. informačního dne k veřejné soutěži „Zna čka a logotyp 
předsednictví České republiky v Radě EU“ 

 
 
Den, místo a čas konání: 1. října 2007 od 15:00 hod., budova Úřadu vlády ČR, nábřeží            
E. Beneše 4, Praha 1  
 
Účastníci: Mgr. Ondřej Karas, ředitel odboru komunikace útvaru místopředsedy vlády pro 
evropské záležitosti (MVEZ), Mgr. Pavlína Hladíková – odbor komunikace MVEZ; 
Ing. Zuzana Mokáňová – odbor komunikace MVEZ; Ing. Pavlína Štěpánková – odbor 
rozpočtu a veřejných zakázek MVEZ; Ing. Milan Kabát – Design centrum ČR (za odbornou 
část); tazatelé. 
  
Průběh jednání: Ondřej Karas přivítal účastníky informačního dne k veřejné soutěži „Značka 
a logotyp předsednictví ČR v Radě EU“. Pavlína Hladíková poté představila zástupce MVEZ 
a Design centra ČR, ve stručnosti informovala o předchozím informačním dnu ze dne 
4. 9. 2007 a zápisu z něj uveřejněném na www.vlada.cz a www.euroskop.cz a přiblížila účel 
setkání, kterým bylo vyjasnění procedurálních, technických a jiných podmínek soutěže. 
Následně byl dán prostor pro dotazy účastníků. 

 
 
Dotaz: Jak by mělo být propojeno logo předsednictví s logem EU? 
 
Odpověď: Příloha soutěžních podmínek obsahuje loga předchozích předsednictví pro 
představu, jak toto propojení pojaly jiné členské státy EU. Česká republika nevyžaduje 
signifikantní propojení loga českého předsednictví s EU, tj. logo nemusí nutně obsahovat 
hvězdičky či žlutou nebo modrou barvu.  

 
 
Dotaz: Musí návrh zachovávat státní barvy a vlajku ČR a EU? 
 
Odpověď: Nemusí. Návrh by měl být v každém případě jedinečný a nezaměnitelný a měl by 
být v jisté míře motivován Českou republiku a Evropskou unií tak, aby splňoval požadavky 
uvedené v bodu 1 soutěžních podmínek. 

 
 
 
Dotaz: Je nutné ztvárnit slogan Evropa bez bariér, a uvést jej příp. i v různých jazykových 
variantách? 
 
Odpověď: Ztvárnění sloganu není požadováno. 
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Dotaz: Jaké bude složení hodnotitelské komise? 
 
Odpověď: Komise bude mít sedm členů. Tři členové budou zastupovat vyhlašovatele a čtyři 
odbornou veřejnost. Kompletní složení hodnotitelské komise bylo zveřejněno 2. 10. 2007 na 
webových stránkách www.vlada.cz a www.euroskop.cz prostřednictvím tiskové zprávy. 

 
 
Dotaz: Je možné pojmout logo podobně, jako je pojato logo České republiky („bubliny“), tj. 
odpoutat se od jakékoli spojitosti s ČR či EU? 
 
Odpověď: V propozicích jsou popsány požadavky na pojetí značky a logotypu, zbytek je 
ponechán na autorovi. Logo by mělo vyzdvihnout fakt, že je to právě Česká republika, kdo 
bude vést Evropskou unii v prvním pololetí 2009. 

 
 
Dotaz: Kolik návrhů se bude soutěže účastnit? 
 
Odpověď: V tuto chvíli je to těžké odhadnout a přibližný počet nebude pravděpodobně znám 
ani den před uzávěrkou.  

 
 
Zpracoval: odbor komunikace, Sekce pro předsednictví Útvaru místopředsedy vlády pro 
evropské záležitosti  
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Hladíková – Petříčková 

     tel: 220 143 752 
     e-mail: hladikova.pavlina@vlada.cz  


