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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Nová vláda  
navazuje na úspěšné předsednictví 
 
 

České předsednictví je těžce politicky ochromené. Neočekávaný pád vlády 
připravil Česko o vůdcovství a v době krize přivedl Evropskou unii do obtížné 
situace. Nicméně na základě dohody stran vznikla přechodná vláda, která má 
jako jednu ze svých hlavních priorit právě hladké dokončení předsednictví 
EU. Nyní je třeba dívat se dopředu a bránit dalším škodám. 
 

(odstupující premiér Mirek Topolánek přivítal Jana Fischera ve Strakově akademii 
8.května, kdy novou vládu České republiky jmenoval prezident Václav Klaus) 

     
     I když kabinet Jana Fischera nemá 
a ani nemůže mít ambici být politickým 
moderátorem dění v Unii jako vláda 
Mirka Topolánka, má všechny 
předpoklady k tomu, aby bez problémů 
zvládl administraci předsednictví. 
     Za prvé premiér a další členové 
kabinetu mají dostatek zkušeností 
s evropskou agendou a nečiní jim 
problém orientovat se v bruselské 
politice a řídit jednání. 
     Za druhé mají stále k dispozici 
aparát, který kvůli předsednictví 
vybudovala ministerstva pro evropské 
záležitosti a ministerstva zahraničí pod 
vedením Alexandra Vondry a Karla 
Schwarzenberga. 
     Nakonec, ale vůbec ne v poslední 
řadě, zůstává v platnosti politický 
obsah priorit, které stanovila a čtyři 
měsíce úspěšně prosazovala vláda 
Mirka Topolánka.  
     České předsednictví úspěšně a 
rychle vyřešilo plynovou krizi. Dokázalo 
sjednotit názor sedmadvacítky na 
řešení dopadů světové ekonomické 
krize. A důkazem úspěšného budování 
vztahů Unie se světem je příjezd 
amerického prezidenta Baracka 
Obammy na summit EU-USA v Praze. 

 
     Novému kabinetu také zmizela z cesty 
psychologická překážka, kterou byla 
nedokončená ratifikace Lisabonské 
smlouvy. Tento problém je nyní z cesty a 
Česko bude mít v červnu na Evropské radě, 
která se bude zabývat ratifikací smlouvy 
v Irsku čistý, stůl.     
      Vláda Jana Fischera je tedy dostatečně 
kompetentní, má na co navázat a po 
předchozím kabinetu nepřebírá žádné 
dluhy. Z technického hlediska se proto není 
třeba obávat, že by střídání vlád způsobilo 
v EU problém. A politické vedení, které 
Česko kvůli pádu vlády uvolnilo, převezmou 
jiné země. 
     České předsednictví bude samozřejmě 
potřebovat toleranci a vstřícnost členských 
zemí, aby zbytek předsednictví mohl 
proběhnout bez otřesů, Není to pouze 
v zájmu pověsti České republiky, která 
utrpěla těžký otřes. Evropská unie si 
uprostřed krize nemůže dovolit, aby ji 
paralyzovaly domácí problémy 
předsednické země. Nicméně dosavadní 
průběh předsednictví ukázal, že i malá nová 
země jako Česká republika dokáže úspěšně 
řídit EU, dokonce v bouřlivých časech. O 
toto sebevědomí se vláda Jana Fischera 
bude moci při plnění své náročné mise 
opřít. 

Martin Schmarcz,  
poradce Úřadu vlády ČR 

Jak to vidí …     
 

… Jan Fischer, 
český premiér  

a předseda Evropské rady 
 

      
 
 
 

     Předsednictví České republiky Radě 
Evropské unie patří k základním 
prioritám nastupující vlády. Cílem je, 
aby Česká republika předsednictví 
dokončila se ctí a aby pokračovala v 
nastaveném trendu vedení EU. To je 
úkol nejen předsedy vlády, ale i 
jednotlivých resortů. Velkou zárukou, že 
se nám to podaří je i fakt, že týmy, 
které se na předsednictví připravovaly a 
mají už několikaměsíční praktickou 
zkušenost, jsou stabilizované a fungují 
dál. Osou našeho působení bude kvalitní 
příprava červnové Rady EU. Hodláme 
zabezpečit její program v očekávaném 
rozsahu. To je největší závazek mé 
vlády v rámci evropské agendy.  
    V minulých dnech jsem využil 
bezezbytku několika možností setkat 
sřae v Praze s vrcholnými představiteli 
Evropské komise, zejména s José 
Manuelem Barrosem. Navázali jsme i 
dobré osobní vztahy. Z jeho strany cítím 
velmi silnou podporu v dokončení 
našeho předsednictví. Nejen on, ale i 
celá komise bude přirozeným a 
intenzivním partnerem v čase, který 
nám zbývá.  
     Brusel bude v úterý 12. května cílem 
i mé první pracovní cesty. Chci dát 
jednoznačně najevo, že nová vláda 
České republiky přistupuje k dokončení 
předsednictví sebevědomě a bez 
zaváhání s přesvědčením, že je schopna 
všem závazkům dostát tak, jak je 
nastavila vláda Mirka Topolánka. 
V tomto smyslu je přechod od jedné 
vlády ke druhé naprosto hladký. Rád 
oceňuji, že od předchozí politické 
reprezentace jsem obdržel veškeré 
potřebné informace, podporu a 
koneckonců i zmíněné pracovní týmy, 
které pro minulý kabinet výkon 
předsednictví efektivně zajišťovaly.  
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Výskyt chřipkového viru A(H1N1)  

Česká republika jako předsedající země Rady 
Evropské unie zareagovala na aktuální hrozbu 
spojenou s výskytem chřipkového viru A(H1N1) 
mimořádným svoláním Rady EPSCO (Rady pro 
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele) dne 30. dubna 2009 v Lucemburku. 
 

  
     Ministři členských států byli 
podrobně informování o stavu 
současné situace. S ohledem na 
celosvětový výskyt potvrzených 
případů prasečí chřipky debatovali nad 
návrhem zavedení možných 
bezpečnostních opatření, které mohou 
riziko přenosu a nákazy minimalizovat. 
     Pozornost byla kladena především 
na zajištění lepší informovanosti 
veřejnosti o zásadách aktivní ochrany 
před nakažením chřipkovým virem 
A(H1N1) a doporučení pro cestovatele 
do postižených oblastí.  
     V oblasti krizové komunikace se 
ministři zaměřili na unijní koordinaci 
poskytování přesných a včasných 
informací o vývoji a šíření viru s 
využitím již existujících evropských a 
mezinárodních koordinačních struktur. 

          Výstupem zasedání jsou 
Závěry Rady Evropské unie, 
které by měly zabránit 
propuknutí pandemie, podpořit 
a zefektivnit stávající evropské 
struktury, zejména „Systém 
včasného varování a reakce 
pro nakažlivé nemoci“ a 
„Výbor sítě epidemiologického 
dozoru a kontroly nakažlivých 
nemocí“, a informačním 
kanály. 
     Ministři věnovali otázkám 
dostatečné kapacity národních 
zásob antivirotik a vývoji 
účinné vakcinační látky proti 
viru A(N1H1). 
 

Andrea Mimrová, 
tisková mluvčí  

ministryně zdravotnictví 

 

Kalendář  
– stalo se 
 
týden 4.5- 10.5.2009 
 

3.5.2009 - 5.5.2009 
Neformální zasedání Rady pro 
konkurenceschopnost 
 
4.5.2009 - 4.5.2009 
Summit EU - Japonsko (Trojka) 
 
4.5.2009 - 5.5.2009 
Konference "Evropa angažovaných 
občanů" 
 
4.5.2009 - 5.5.2009 
Konference 20 a 5 let poté a 
výjezdní zasedání komise COTER 
Výboru regionů 
 
5.5.2009 - 5.5.2009 
Rada ministrů pro ekonomické a 
finanční záležitosti (ECOFIN) 
 
6.5.2009 - 6.5.2009 
Summit EU - Kanada (Trojka) 
 
7.5.2009 - 7.5.2009 
Summit pro Východní partnerství 
 
7.5.2009 - 7.5.2009 
Summit zaměstnanosti 
 
7.5.2009 - 7.5.2009 
Zasedání ministrů EU - Kapverdy 
(Trojka) 
 
7.5.2009 - 7.5.2009 
Konference k programu celoživotního 
učení 
 
8.5.2009 - 8.5.2009 
Summit "Jižní koridor - nová 
hedvábná stezka" 
 
 
 

Více  na www.eu2009.cz 

Nová ministryně Dana Jurásková o „Finanční udržitelnosti”a solidaritě ke stárnoucí populaci 
 

 

   
      Je to již druhá zkušenost nově jmenované ministryně zdravotnictví Dany 
Juráskové, kterou ve svém resortu absolvuje. Po mimořádném Zasedání Rady EPSCO 
v Lucembursku k chřipkovému viru A/H1N1/ se ve dnech 10.-12. května zúčastní 
ministerské konference: „Finanční udržitelnost zdravotních systémů“. 
     Cílem je jediné: Nalézt definici a význam finančně udržitelného zdravotnictví. 
Chápat jej jako nezbytnou podmínku k zachování základních hodnot 
charakteristických pro zdravotní systémy v EU i v časech finanční krize. Společně 
hledat cesty k větší solidaritě, efektivitě i kvalitě poskytovaných zdravotních 
služeb. Stárnutí evropské populace přitom přináší (s rostoucími nároky pacientů a 
technickým pokrokem ve zdravotnictví) požadavky i na jeho financování. 
     Na konferenci bude představen nový přehled systému zdravotnictví v ČR 
(Health Systems in Transition: Czech Republic 2009), vydaný ve spolupráci se 
Světovou zdravotnickou organizací a s Evropskou observatoří pro zdravotní systémy a 
politiky. 
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První zahraniční cesta premiéra Jana Fischera 
povede do Bruselu 

 
 

 
(premiér Jan Fischer se již setkal  

s předsedou Evropské komise José Manuelem Barrosem 22. dubna) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kalendář  
– stane se 
 

        týden 11-17.5.2009 
 

10.5.2009 - 12.5.2009 
Ministerská konference 
"Finanční udržitelnost 
zdravotních systémů" 
 
11.5.2009 - 12.5.2009 
Rada ministrů pro vzdělávání, 
mládež a kulturu 
 
11.5.2009 - 14.5.2009 
14. společné zasedání ministrů 
zahraničí EU a ministrů zahraničí 
skupiny Rio 
 
12.5.2009-12.5.2009 
Oficiální cesta premiéra Jana 
Fischera do Bruselu 
 
11.5.2009 - 13.5.2009 
Future of Internet 
 
14.5.2009 - 15.5.2009 
Proměňující se krajina vědy: 
10 let aktivit na podporu žen 
ve vědě 

     Jan Fischer se poprvé v roli 
předsedy Evropské rady vydá do 
evropské metropole, kde bude jednat 
jak s nejvyššími zástupci Evropské 
komise, tak Evropské rady. V paláci 
Berlyamont bude Jan Fischer hovořit 
s předsedou EK José Manuelem 
Barrosem,  generální tajemnicí EK 
Catherine Day a rovněž s českým 
komisařem EK pro otázky 
zaměstnanosti a sociální péče 
Vladimírem Špidlou. 
„Naším úkolem je udržet kontinuitu 
českého předsednictví,“ prohlásil Jan 
Fischer bezprostředně po uvedení do 
funkce předsedy české vlády a tím i 
předsedy Evropské rady, „to jsem 
ostatně zdůraznil i na prvním zasedání 
vlády a věřím, že si to uvědomují  
všichni resortní ministři.“      

     Odpoledne se český premiérsetká 
s vysokým představitelem Evropské 
unie pro zahraniční a bezpečnostní 
politiku Javierem Solanou a zástupci 
generálního tajemníka Rady EU. „České 
předsednictví chce připravit kvalitně 
červnovou Radu i předávku své role 
nastupujícímu Švédsku,“ zdůraznil 
předseda Evropské rady. Již v pondělí 
přitom bude jednat ve Švédsku i 
vicepremiér pro evropské záležitosti 
Štefan Fülle, který se v Malmö zúčastní 
tzv. sextetu, tedy schůzky dvou trojic 
předsednických zemí.  
     Český premiér se během své úterní 
návštěvy Bruselu setká i se svým 
belgickým protějškem Yvesem 
Letermem a v sídle Evropské komise 
zahájí výstavu „Český surrealismus“. 

 

      Proměňující se krajina vědy: 10 let aktivit na podporu žen ve vědě 

 

      Společná konference českého předsednictví a Evropské komise se zaměří na to, jakým 
způsobem genderový management vstupuje do modernizačních procesů univerzit a 
výzkumných institucí, které v současné době probíhají v mnoha zemích. Bude se také 
věnovat roli škol v souvislosti se snahami učinit vědu atraktivní kariérní volbou.  
     Modernizace je celkově zaměřena na zdroje financování, vztah mezi veřejným a 
soukromým výzkumem, ochranu intelektuálního vlastnictví, otevřený přístup k vědeckým 
publikacím atd.  
     Lidské zdroje se nicméně často mezi hlavní témata nedostávají – a genderová témata 
jsou brána v potaz skutečně jen zřídka.  
     Nicméně skutečná modernizace univerzit a výzkumných institucí se nemůže uskutečnit, 
pokud sociální vztahy, které je řídí, zůstávají založeny na stereotypech nebo jsou jimi 
řízeny – např. pokud je koncept excellence založen na předpojatostech nebo pokud 
inovativnost není prosazována skrze “různorodé myšlení”. Genderové předsudky jsou také 
často zdrojem zakořeněných stereotypů: jejich řešení v managementu univerzit a 
výzkumných institucí by mohlo poskytnout základ pro radikální proměny i v jiných 
oblastech.  
    Konference nabídne možnost představit nejlepší praxi přijatou v EU a v dalších zemích, 
diskutovat tato témata a identifikovat, která opatření by mohla být prosazována v 
budoucnosti.    
     Konference je uspořádána do plenárních zasedání, která proběhnou dopoledne 14. a 15. 
května, a do tří paralelních sekcí, které se budou konat odpoledne 14. května.  
     Paralelní zasedání 1: “Jak přilákat mladé lidi do výzkumu?” se zaměří na opatření na 
úrovni základních a středních škol.    
     Paralelní zasedání 2 a 3: “Jak změnit organizace a pracovní prostředí?” se bude 
věnovat stejnému tématu, avšak s drobnou obměnou. Sekce 2 zdůrazní národní řešení 
(příklady opatření z konkrétních zemí), zatímco sekce 3 se více zaměří na opatření přijatá 
jednotlivými institucemi. 
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Praha hostila pět summitů EU v jednom týdnu  
 

České předsednictví má za sebou týden nabitý summity: po nedělní vrcholné schůzce Evropské unie a 
Japonska a středečním summitu EU-Kanada do Prahy přicestovali zástupci evropských institucí a 
členských států i na summit o zaměstnanosti, na summit Východního partnerství a summit Jižního 
koridoru. V kontextu priorit „3E“ – Ekonomie, Energetika a Evropa a svět (či Externí vztahy) – se dá říci, 
že se sérií jednání na nejvyšší úrovni české předsednictví „dotklo hvězd“.    

      Vrcholná schůzka věnovaná 
dopadům finanční krize na 
nezaměstnanost a vyhodnocující 
nástrojů používaných v rámci Plánu 
obnovy na udržení pracovních míst, 
připravila základní materiál pro 
následující Rady ministrů pro 
zaměstnanost (EPSCO), ministrů pro 
hospodářské a finanční záležitosti 
(ECOFIN) a pro červnovou 
Evropskou radu. Díky tomu, že se 
jednání odehrálo na úrovni tzv. 
sociální Trojky (České republika a 
následujících předsednických zemí, 
tedy Švédska a Španělska), je 
záruka, že  dohodnuté principy 
podpory zaměstnanosti zůstanou 
zachovány i po českém 
předsednictví. Jedná se o odmítnutí 
protekcionismu, zlepšování prostředí 
pro podnikatele a investice do 
nových pracovních míst, 
odstraňování překážek mobility při 
přechodu občanů mezi profesemi i 
členskými státy, podpora 
rekvalifikačních programů s ohledem 
na příští potřeby trhu.   
       Summit Východního partnerství  

     

byl vyvrcholením jednoho z hlavních 
konceptů českého předsednictví 
v rámci diplomacie sedmadvacítky.      
Projekt užší spolupráce se šesti státy 
bývalého Sovětského svazu 
(Arménií, Ázerbájdžánem, 
Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a 
Ukrajinou) je nejen přirozenou 
součástí evropské sousedské 
politiky, ale chce napomáhat i 
stabilitě, prosperitě a 
multilaterálnímu budování důvěry 
všech partnerských zemí navzájem a 
tím přispívat k jejich teritoriální 
integritě, suverenitě a mírovému 
řešení regionálních konfliktů. 
     Jižní koridor by se pak měl stát 
novou dopravní tepnou, po níž budou 
do Evropské unie proudit energetické 
suroviny ze zemí kaspického regionu 
a oběma směry i další boží, 
investice, lidé a vědomosti. Ambici 
nové „hedvábné stezky“ podpořili 
přímo na summitu prezidenti 
Ázerbájdžánu, Gruzie a Turecka a 
egyptský ministr energetiky, další 
partnerské státy, tedy Kazachstán, 
Turkmenistán a Uzbekistánu jsou v 

  

 deklaraci jmenovitě zmíněny a české 
předsednictví věří, že se k ní podobně 
jako Irák v krátké budoucnosti 
připojí. Summit sledovali nejen 
zástupci ekonomických institucí - 
Světové banky, Evropské investiční 
banky a Evropské banky pro obnovu 
a rozvoj, ale i pozorovatelé ze 
Spojených států, Ruské federace a 
Ukrajiny. 
     Na závěr posledního kola summitů 
neskrblil předseda Evropské komise 
José Manuel Barroso chválou na 
adresu dosavadního předsedy 
Evropské rady Mirka Topolánka a 
vyjádřil přesvědčení, že Česká 
republika si v čele Evropské unie 
povede dobře i ve zbývajících týdnech 
předsednictví. Odstupující český 
premiér na oplátku poděkoval José 
Manuelu Barrosovi za výraznou 
politickou i faktickou pomoc a vyslovil 
přímou podporu jeho kandidatuře na 
obhajobu postu předsedy příští 
evropské exekutivy, která začne 
vznikat po červnových volbách do 
Evropského parlamentu.  
 
 

Jiří František Potužník, mluvčí 
 pro předsednictví ČR v Evropské radě 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 

 
 
 

Die Süddeutsche Zeitung: Ze 
sklizně sladkých jablek 

 
 
 

     „Jedná se o smlouvu, která bude 
mít dopady na mnoho oblastí“, 
prohlásil český vicepremiér pro 
evropské záležitosti Alexandr 
Vondra v rozhovoru s důležitým 
německým deníkem Die 
Süddeutsche Zeitung. Alexandr 
Vondra dále hovořil o českém 
prezidentovi Václavu Klausovi a o 
vlivu pádu vlády na obraz České 
republiky v zahraničí. 

 
 
 
 
 
 
 

Financial Times: Čeští senátoři 
podpořili evropskou smlouvu 

 
 
 

     Financial Times otiskl článek, v 
němž vítá rozhodnutí českých 
senátorů, ratifikovat Lisabonskou 
smlouvu. Autor Tony Barber píše, že 
přesvědčivá většina 54-20 přinesla 
velké „oddechnutí pro evropské 
lídry, kteří se již deset let snaží 
reformovat rozhodovací procesy 
tak, aby uspokojili všechny“. 
Zároveň lituje, že prezident Václav 
Klaus, který by svým podpisem 
dokončil ratifikaci smlouvy, 
prohlásil, že „to v tuto chvíli není 
aktuální“. 
http://www.ft.com/cms/s/0/e60d59a8-
3a9f-11de-8a2d-00144feabdc0.html 

Die Presse: Evropská reformní 
smlouva zdolala důležitou 
překážku v ČR  

 
 
 

     Rakouský deník otiskl článek o 
napětí, se kterým celá Evropa 
sledovala hlasování českého Senátu o 
Lisabonské smlouvě, který ji 
potřebnou většinou schválil. Autor 
poznamenává, že vše nyní leží v 
rukou prezidenta republiky Václava 
Klause. Cituje také senátora Jiřího 
Dienstbiera, který uvedl, že podpis 
Lisabonské smlouvy “nemůže již 
Klaus ignorovat“. Podle Dienstbiera 
se musí „Česká republika přestat 
chovat provincionálně a přestat 
Evropu označovat slovem "oni". 
Evropa jsme my.“ Die Presse 
podotýká, že v konečném účtování 
znamená schválení Lisabonské 
smlouvy vítězství Mirka Topolánka v 
posledních dnech jeho úřadování. 

 
 
 
 

Svenska Dagbladet: České ano 
Lisabonské smlouvě  

 
 
 

     Švédský tisk píše, že po schválení 
„překvapivou většinou“ Lisabonské 
smlouvy si Evropská komise a 
Švédsko v čele s premiérem 
Fredrikem Reinfeldtem oddechli. 
Podle něj tento krok ulehčí švédské  
předsednictví v Radě EU. 

Magyar Nemzet: České senátní ano 
na EU smlouvu  

 
 
 

     „Lisabonská smlouva poněkud 
ztěžuje prosazování národních zájmů, 
odmítnutí smlouvy by to ale 
znemožnilo úplně“, cituje maďarský 
Magyar Nemzet z vystoupení Mirka 
Topolánka před českými senátory, 
které varoval i před „silami, které se 
snaží Evropu rozdělit“ a před náručí 
Moskvy. Mirek Topolánek poukázal i na 
to, že ostudně a za neskrývané radosti 
Kremlu byla uprostřed předsednictví 
shozena jeho vláda, a případné 
odmítnutí smlouvy by vedlo k dalšímu 
oslabením kreditu České republiky. 
Senát přesvědčivou většinou 
Lisabonskou smlouvu ratifikoval. 

 
 
 
 
 

Agentura Xinhua: Český senát 
ratifikoval Lisabonskou smlouvu  

 
 
 

     Čínská média zaznamenala ratifikaci 
Lisabonské smlouvy senátem České 
republiky. Agentura Xinhua zmiňuje řeč 
Mirka Topolánka před zahájením 
hlasování, kritiku ratifikace smlouvy 
prezidenta Klause, podporu Lisabonské 
smlouvy nastupujícího premiéra Jana 
Fischera i spokojenost nad výsledkem 
hlasování předsedy Evropské komise 
Josého Manuela Barrosa. 
http://news.xinhuanet.com/english/2009-
05/07/content_11325982.htm 
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