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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Závěr předsednictví pohledem školství 
 
České předsednictví v Radě EU začalo v ekonomicky i politicky 
složité době, přesto však úspěšně postupuje do finále. Předání 
pomyslné štafety Švédům je za dveřmi, ale řada úkolů ještě zbývá 
dokončit. I školská politika je nucena reagovat na demografické 
změny, moderní technologie a nové požadavky na trhu práce. 
Předsednické aktivity na tyto trendy odpovídají.  MŠMT má ve své 
předsednické gesci řízení v oblasti mládeže, vzdělávání, sportu a 
vědy a vývoje. Z tohoto důvodu úřad připravil a postupně realizuje 
na šest desítek vrcholných i pracovních konferencí pod hlavičkou CZ 
PRES. Z těch nejbližších chystáme tři velké akce. 
 

 
 

      Završením vyjednávacího úsilí v 
oblasti výzkumu bude jednání Rady pro 
konkurenceschopnost v Bruselu 28. -29. 
května 2009. Na této Radě se očekává 
přijetí Návrhu rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady o účasti Společenství 
v evropském metrologickém výzkumném 
programu prováděném několika 
členskými státy. Úspěchem CZ PRES 
bylo hladké projednávání a včasné 
předložení tohoto návrhu. Splněním 
priorit v oblasti výzkumu bude zejména 
předpokládané přijetí tří Závěrů, a to 
Závěry rady o hodnocení dopadů 
rámcových programů, Závěry rady o 
regionálním rozměru Evropského 
výzkumného prostoru (EVP) v oblasti 
infrastruktur výzkumu a Závěry rady o 
realizaci Vize 2020 EVP. 

      Druhou velkou událostí bude 
konference EuroNanoForum 2009, která 
představuje největší evropský kongres v 
oblasti nanotechnologií. Hlavním 
tématem bude prezentace významu 
nanotechnologií z hlediska udržitelné 
ekonomiky a to zejména se zaměřením 
na jejich aplikace v oblasti ekologicky a 
energeticky šetrné průmyslové výroby, 
ochrany životního prostředí a udržitelné 
energetiky.  
       Nanotechnologie se v ČR v poslední 
době rychle rozvíjejí. Svědčí o tom mimo  
jiné i rostoucí česká účast v projektech 
6. a 7. Rámcového programu EU. Se 
svým i příspěvky proto na 
EuroNanoForu2009 vystoupí i čeští 
odborníci s mezinárodním věhlasem 

včetně Karla Ulbricha (Ústav 
makromolekulární chemie AV ČR), 
Evy Sykové (Ústav experimentální 
medicíny AV ČR), Pavla Jelínka 
(Fyzikální ústav AV ČR) a Tomáše 
Jungwirtha (Fyzikální ústav AV 
ČR).Třetí, nikoli však poslední 
předsednickou akcí, je Setkání 
mládeže (Youth Event) ve dnech 2. -
6. června 2009. Tato akce je jedním 
z největších setkání mladých lidí. Je 
součástí strukturovaného dialogu s 
mladými lidmi, který CZ PRES 
podporuje. Cílem akce bude 
zhodnotit současné rámce 
spolupráce v oblasti mládeže na 
evropské úrovni. Navíc se budou 
účastníci věnovat přípravě 
konkrétních návrhů pro práci s dětmi 
a mládeží v budoucích letech. V 
rámci sdílení osvědčených postupů 
budou mít účastníci setkání 
příležitost zúčastnit se zahájení 
festivalu pro mládež „Bambiriáda“. 
Jeho cílem je ukázat veřejnosti 
význam mládežnických organizací, 
mladých dobrovolníků a středisek 
volného času. 
       Jsem přesvědčena, že aktivity 
mého rezortu přispějí k dobře 
zvládnutému předsednictví a 
švédským kolegům předáme 
agendu, za kterou se opravdu 
nebudeme muset stydět. 

 
 

Miroslava Kopicová 
ministryně školství,  

mládeže a tělovýchovy ČR 

 
 

Jak to vidí … 

 

         … Jan Kohout, 

místopředseda vlády a 
ministr zahraničních věcí 

 
 

 
 
 

      Jak to vidím?  8. května naše 
vláda v čele s Janem Fischerem 
naskočila do rozjetého 
předsednického rychlíku, který, jak 
možná někteří měli pocit, vykolejil. 
Květnovou summitovou jízdu jsme 
nyní ukončili v korejském Soulu a 
prezident Václav Klaus, který po 
dohodě s předsedou vlády vedl 
summity s Čínou, Ruskem a Koreou, 
všem skeptikům předvedl, že 
vrcholná politická unijní jednání 
zvládá s bravurou a dobře hájí zájmy 
unijní 27. Na premiérovi Fischerovi 
nyní bude, aby dobře zvládl extrémně 
těžkou červnovou Evropskou radu, na 
které je potřeba nalézt konsensus 
v mnoha otázkách rozhodujících pro 
další směřování Unie, ať již jde o 
institucionální otázky a Lisabonskou 
smlouvu, ekonomickou krizi nebo 
změny klimatu. Doba je 
komplikovaná. Stále pokračující 
finanční a ekonomická krize a končící 
mandát Evropského parlamentu i 
Komise dále ztěžuje vyjednávací 
pozice předsednictví. Ale 
předsednický rychlík se změnou 
nezastavil ani nezpomalil, ale spíše 
zrychlil do finiše. Předsednictví EU 
dalo naší diplomacii nový, dosud 
neprožitý rozměr. Stali jsme se 
skutečnými vyjednávači a 
respektovaným partnerem jednajícím 
za 27 zemí.  Získané zkušenosti 
musíme co nejvíce zúročit i v letech 
následujících. Takže jak to vidím? Jak 
jinak, vidím to pozitivně. 
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Zasedání Rady pro všeobecné záležitosti  
a vnější vztahy (GAERC) 
 
Květnový GAERC byl rozšířen o společné zasedání s ministry obrany a o 
jednání ministrů pro rozvojovou spolupráci. Radu pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy, stejně jako jednání ministrů pro rozvojovou 
spolupráci, řídil místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České 
republiky Jan Kohout. Společného zasedání se účastnil místopředseda 
vlády a ministr obrany Martin Barták.  

 
 

   

      V rámci části všeobecných záležitostí 
byl projednáván zejména návrh 
předsednictví na agendu červnové 
Evropské rady (18.-19.5.2009), na které 
budou řešeny zásadní otázky spojené 
s dalším osudem Lisabonské smlouvy, 
respektive záruky, které budou poskytnuty 
Irsku před tím, než bude zahájen nový 
proces ratifikace Lisabonské smlouvy v této 
zemi. Dalším tématem Evropské rady 
budou opatření přijatá za účelem podpory 
stability, ekonomiky a zaměstnanosti a 
posílení regulace finančního sektoru 
v souvislosti s finanční a ekonomickou 
krizí. Diskutována bude rovněž příprava 
mezinárodní konference o změně klimatu, 
která se bude konat v prosinci v Kodani. 
V oblasti vnějších vztahů byla hlavním 
tématem situace na Srí Lance. Rada 
vyzvala vládu Srí Lanky, aby okamžitě 
zahájila široká politická jednání a aby 
společně s Tamilskými tygry přijala 
všechny potřebné kroky, které zamezí 
dalším ztrátám na životech. Současně Rada 
 

 

požaduje, aby bylo zahájeno nezávislé 
vyšetřování případů porušování 
mezinárodního humanitárního práva a 
lidských práv. 

 
 
 
 

     Rada při společném zasedání 
s ministry obrany, které se koná 
jednou za půl roku, vyhodnotila 
dosažený pokrok a projekty v oblasti 
Evropské bezpečnostní a obranné 
politiky – mimo jiné Operace ALTHEA 
v Bosně a Hercegovině a operace 
Atalanta zaměřené proti pirátům 
v oblasti Adenského zálivu a u pobřeží 
Somálska. Během zasedání ministrů 
pro rozvojovou spolupráci přijala Rada 
závěry, které potvrzují odhodlání 
Evropské unie dostát svým závazkům 
v oblasti rozvojové spolupráce 
navzdory probíhající globální finanční a 
ekonomické krizi. 
 

Jiří Beneš,  
tiskový odbor  

ministerstva zahraničí ČR  

 
 

Kalendář  
 

 
– stalo se 

 
 

týden 18.5.2009- 24.5.2009
 
18.5.2009 - 19.5.2009 
Rada ministrů pro všeobecné 
záležitosti a vnější vztahy 
 
19.5.2009 - 21.5.2009 
Neformální zasedání vrchních 
ředitelů kulturních sekcí 
ministerstev zahraničních věcí 
EU 
 
19.5.2009 - 22.5.2009 
Evropské šampionáty 
zemědělské mládeže 
 
19.5.2009 - 22.5.2009 
Konference Evropské platformy 
pro výzkum biodiverzity 
 
20.5.2009 - 20.5.2009 
Summit EU - Čína (Trojka) 
 
21.5.2009 - 22.5.2009 
Summit EU - Rusko (Trojka) 
 
21.5.2009 - 22.5.2009 
Odborný seminář "Ochrana 
průmyslového vlastnictví v 
Evropě" 
 
21.5.2009 - 22.5.2009 
6. mezinárodní konference "Jak 
nám může ženské podnikání 
pomoct čelit globální krizi?" 
 
21.5.2009 - 24.5.2009 
Prague Network - setkání 
děkanů filosofických fakult 
Evropy 
 
 

 
 
Více na www.eu2009.cz 

   Ministerská konference o nových cestách k překonávání genderových stereotypů 

 

 

    
 
 

                                        V rámci připravovaných akcí českého 
předsednictví proběhne konference, která 
navazuje na úspěšnou gendrovou 
konferenci, která se konala za  
předsednictví Slovinska. 
 
     Hlavní překážkou v prosazování 
rovných příležitostí pro ženy a muže není 
v rámci Evropské unie legislativa, ale 
především předsudky a stereotypy, které 
brání ženám i mužům v jejich svobodné 
volbě a rozhodování o jejich životě. Na 
překonávání předsudků nestačí změna 
právního předpisu, ale především osvěta 
a vzdělávání, informační akce nebo  

 

například vzory dobrých příkladů.  

 
 
 

     Konference je určena členským 
státům EU, má za cíl posílit výměnu 
zkušeností států sedmadvacítky o 
inovačních postupech, nástrojích a 
způsobech, kterými lze v evropském 
kontextu docílit pozitivní změnu 
veřejného mínění. 
 
       Konference bude jednodenní s 
předpokládanou účastí 150 osob, včetně 
ministrů a ministryň, do jejichž 
působnosti patří problematika rovných 
příležitostí pro ženy a muže. 
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České předsednictví  
přivítá evropské aktéry v oblasti zemědělství v Brně 
 
 

Neformální rada, jako vrcholná akce předsednictví, přivede ve dnech 31. května až 
2. června do Brna zástupce resortů zemědělství celé Sedmadvacítky a stovky 
expertů na agrární politiku. Hlavním tématem jednání byla zvolena budoucí podoba 
Společné zemědělské politiky, hlavně systému přímých plateb, na jejichž nerovné 
rozdělení si dlouhodobě stěžují farmáři z nových členských států EU. 

 
 
 
 
 
Kalendář  
– stane se 
 

týden 25.5.2009-31.5.2009 
 
 

25.5.2009 - 26.5.2009 
Rada ministrů pro zemědělství a 
rybolov 
 
26.5.2009 - 28.5.2009 
Ochrana před povodněmi Brno 
2009  
 
26.5.2009 - 28.5.2009 
Mezinárodní konference „Principy 
ochrany před povodněmi ve světě 
2009“  
 
27.5.2009 - 29.5.2009 
Regionální konference o ochraně 
životního prostředí 
 
28.5.2009 - 29.5.2009 
Rada ministrů pro 
konkurenceschopnost 
 
28.5.2009 - 29.5.2009 
Jaderné forum 2009 
 
27.5.2009 - 27.5.2009 
Ministerská konference o nových 
cestách k překonávání 
genderových stereotypů 
 
27.5.2009 - 28.5.2009 
Konference o přírodních a přírodě 
blízkých oblastech 
 
 

Více na www.eu2009.cz 
 

 
       Odstranění neopodstatněných 
historických nerovností mezi sektory či 
regiony a posílení férové konkurence na 
trhu je dlouhodobým cílem Česka jako 
členského státu a zároveň jednou 
z hlavních priorit předsednictví. Brno se 
na několik dní neformálního ministeriády 
stane centrem evropského zemědělství. 
     Jakkoliv důležitá a komplikovaná 
jednání se očekávají, Brno chce 
delegacím připravit i zajímavý 
doprovodný program, ukázat atraktivitu 
města a kraje, prezentaci památek, 
kultury a tradice, ale třeba i ukázku 
nejmodernějších potravinářských 
technologií.  
      Téma ministeriády, tedy budoucí 
podoba přímých plateb, reflektuje 
dlouhodobé snažení Česka jako členského 
státu a české agrární diplomacie, která se 
opakovaně staví za srovnání podmínek a 
nastavení férového konkurenčního 
prostředí pro farmáře napříč 
Společenstvím. Téma je ale vysoce 
aktuální i v souvislosti se současnou 
ekonomickou krizí.  
      „I vzhledem k aktuální ekonomické 
krizi má Unie výjimečnou příležitost pro 
konkrétní a otevřenou debatu. Debatu, 
jež povede k formování takové budoucí 
Společné zemědělské politiky, která bude 
posilovat konkurenceschopnost 
evropského zemědělství v globálním a 
dlouhodobém měřítku, která bude 
zaměřena na diverzifikaci a předcházení 
rizikům a která do zemědělského sektoru 
přitáhne mladé podnikatele,“ říká ministr 
zemědělství Jakub Šebesta. 

 

      Budoucí Společná zemědělská 
politika musí být dostatečně efektivní, 
aby byla schopna čelit novým výzvám 
jakými jsou zvyšující se nestálost trhů a 
změna klimatu. Současně by měla zaručit 
perspektivu pro udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí v EU. 
       Systém přímých plateb, jaký teď 
v EU funguje, je nejen založen na  
historických údajích, velmi složitých 

  

 

    
(český ministr zemědělství Jakub Šebesta 

chce “debatu, která bude zaměřena na 
diverzifikaci a předcházení rizikům a která do 

zemědělství  přitáhne mladé podnikatele”) 

 

 
výpočtech, ale navíc je zatížen ohromným 
počtem výjimek. Česko bude do budoucna 
usilovat o systém jednoduché, pro všechny 
členské státy společné a od produkce 
oddělené plošné platby, jejíž výše by nebyla 
určována historickými produkčními ukazateli.  
     „Vedle ministrů a dalších zástupců 
agrárních resortů členských států očekáváme 
i předsedu Zemědělského výboru Evropského 
parlamentu Neila Parishe, generálního 
tajemníka organizace COPA/COGECA Pekku 
Pesonena, zástupce Evropské rady mladých 
zemědělců CEJA a dalších předních agrárních 
organizací EU,“ přibližuje 1. náměstek 
ministra Ivo Hlaváč. „Výsledky diskuse na 
neformální radě ministrů budou významným 
přínosem pro nadcházející jednání o finanční 
perspektivě EU na léta 2014-2020.“ 
     Program neformální rady pro zemědělství 
a rybářství začne 31. května odpoledne 
v centru Brna. Pondělí je věnováno bohatému 
doprovodnému programu delegací 
v Jihomoravském kraji. Vlastní jednání 
proběhne v úterý 2. června v prostorách 
Brněnských veletrhů a výstav, konkrétně 
v pavilonu Rotunda, a bude završeno shrnující 
tiskovou konferencí plánovanou na 14 hodin.  

 

 
Tereza Magdalena Dvořáčková, 

tisková mluvčí ministerstva zemědělství 

 
  V Bruselu proběhne zasedání Rady pro konkurenceschopnost       

                                                             Zasedání ministrů, kteří mají 
ve svém portfoliu oblast 
konkurenceschopnosti 
evropského hospodářství, bude 
ve čtvrtek 28. května řídit český 
ministr průmyslu a obchodu 
Vladimír Tošovský. 

 

       V průběhu zasedání proběhne 
debata ministrů o legislativních i 
nelegislativních návrzích, jejichž 
implementace má zvýšit 
konkurenceschopnost evropské 
ekonomiky. Patří mezi ně Evropský akt 
pro malé a střední podniky a  

      
 

      integrovaný přístup ke konkurenceschopné 
a udržitelné průmyslové politice v EU.  

       Rada dále přijme závěry o opatření na 
zlepšení právní regulace v EU a projedná 
pokrok v přípravě rozšíření patentového 
práva v EU. 
       České předsednictví EU přednese 
zprávu o pokroku v projednávání směrnice 
o právech spotřebitele a informaci o 
průběhu neformální Rady pro 
konkurenceschopnost, která proběhla 3.- 
5. května v Praze. Ministři si rovněž 
vyslechnou zprávu české předsednictví EU 
o pokroku v přípravě nařízení Rady o 
statutu evropské soukromé společnosti. 
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EU s Čínou a Ruskem mluví i mlčí, může i musí  
 
Evropská unie má za sebou pod českým předsednictvím vrcholné schůzky s nejsilnějšími 
ekonomikami světa: pomineme-li dubnový summit skupiny G20, jednalo české předsednictví jak 
se Spojenými státy, tak v uplynulém týdnu i s Ruskem a Čínou. A zatímco nad návštěvou 
amerického prezidenta v Praze se nikdo nepozastavoval, objevila se v případě čínského 
premiéra v Česku a v souvislosti s cestou českého prezidenta do Ruska otázka: jak hluboké a jak 
otevřené mohou být rozhovory sedmadvacítky s představiteli těchto velmocí? 

 

       Summit s Čínou se měl přece odehrát 
loni ještě pod francouzským 
předsednictvím, ale po schůzce prezidenta 
Nicolase Sarkozyho s Dalajlámou ho 
Peking odložil. Ani české předsednictví se 
pak nezdrželo připomínek dvou lidsky i 
politicky citlivých témat – padesátého 
výročí vojenského obsazení Tibetu a 
dvacátého výročí násilného potlačení 
opoziční demonstrace na Náměstí 
nebeského klidu. Co se tedy stalo, že nyní 
Čína na vrcholnou schůzku přistoupila? A 
nezadá si tím celá Unie?   
        Podobně Rusko má ve vztazích se 
sedmadvacítkou dvě ožehavá místa – 
vojenský zásah v Gruzii, k němuž došlo 
rovněž ještě za francouzského 
předsednictví, a projekty Východního 
partnerství a Jižního koridoru, které 
prosadilo české předsednictví a které 

Moskva vnímá jako zásah do 
výsostné sféry svého tradičního 
vlivu. Nemůže v tomto kontextu 
vypadat schůzka s Ruskem jako 
slabost sedmadvacítky? 
 

         V obou případech je 
odpověď na uvedené otázky 
podobná: globální ekonomická 
krize se musí řešit na stejně 
globální úrovni a ruská i čínská 
ekonomika mají na celosvětovou 
finanční a obchodní architekturu 
takový vliv, že bez nich bude 
ozdravná kůra probíhat daleko 
pomaleji, než když s nimi bude 
Evropská unie, ale i Spojené státy 
a další partneři své postoje 
koordinovat. A pokud jde o lidská 
práva a mezinárodní smlouvy, 
nemůže se o nich Unie bavit, 

pokud s těmi, jimž vyčítá 
nedostatky v jejich dodržování, 
nezasedne za jednací stůl. I za tu 
cenu, že v nejcitlivějších otázkách 
se dialog podobá spíš dvěma 
paralelním monologům, nebo se 
rozhostí krátkodobé ticho. 
Dlouhodobé si nemůže ani jedna ze 
stran dovolit.  
     Summity EU-Čína a EU-Rusko 
tak přinesly minimálně zprávu, že 
daný stav věcí a nutnost 
komunikovat si připouštějí i Peking 
a Moskva. A to s ohledem na 
povahu tamních režimů, jejichž 
standardy se od evropských stále 
citelně liší, není málo. 
 

Jiří František Potužník, 
mluvčí českého předsednictví  

v Radě EU 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
 
 
 

Le Figaro: Různé důvody 
euroskepticismu  
 
      V kontextu blížících se voleb do 
Evropského parlamentu zveřejnil 
francouzský konzervativní deník Le Figaro 
výsledky průzkumu mapujícího nálady ve 
všech členských zemích EU.  
     Hlavní otázka, který byla 
respondentům kladena, se soustředila na 
to, zda podle občanů Evropská unie v 
kontextu současné globalizace představuje 
výhodu či hrozbu. Z průzkumu vyplývá, že 
obyvatelé České republiky byli nejvíce 
optimističtí. 67% dotázaných uvedlo, že 
vnímají EU jako výhodu, na rozdíl od 
Slováků, kteří takovou odpověď zvolili 
pouze ve 45% případů. Z průzkumu podle 
autora vyplývá, že si nelze vystačit pouze 
s geografickým argumentem pro měření 
euroskepticismu v té které evropské zemi. 
-. 
 
 
 

 
Luc Rosezweig, bývalý editor 
francouzského deníku Le Monde, 
v článku pro týdeník Reflex: „Češi, 
děkujeme!“ 
 
      „Češi přišli ke kormidlu EU v bouřlivé 
době: byla tu světová ekonomická krize, 
příchod nového amerického prezidenta, 
operace „Lité olovo“ v Gaze a další 
konflikty. Buldoci z Komise a několik 
rozhněvaných zemí, včetně Francie, 
donekonečna opakují, že Česká republika 
na jejich řešení nebyla připravena. 
Nejenže prý mají Češi za prezidenta  

 
 

 

zuřivého eurofoba Václava 
Klause, ale způsobili si uprostřed 
předsednického mandátu 
pěknou vládní krizi. A to není 
vše: namísto aby se chovali po 
vzoru předsedajících Slovinců, 
kteří se ani nepoškrábali na 
hlavě, aniž by o to požádali 
Paříž, měli dokonce tu drzost 
využít svého předsednictví k 
zúročení svých postojů. (…) 
      Chování českého 
předsednictví během nedávné 
konference OSN o lidských 
právech ve stylu “absurditou 
vám předvedu nadutou 
směšnost situace” (tedy 
oblíbený způsob jednání 
dobrého vojáka Švejka) bylo 
rovněž příkladné. (…) 
     Takové barokní předsednictví 
bylo tedy požehnáním: ještě 
nikdy jsme neměli možnost 
vidět Evropskou unii fungovat s 
takovou transparencí. 
Češi, děkujeme!” 

 
 
 
 

China Daily: V Praze je jaro 
pro vztahy mezi EU a Čínou 
 
        Čínský deník China Daily 
shrnuje výsledky summitu EU-
Čína, který se konal 21. května 
v Praze. Autor zmiňuje úspěchy 
v otázkách ekonomických (boj 
 
 
 
 

Více na www.eu2009.cz 

 

   
 

proti protekcionismu, politika 
vycházející z jednání DOHA a WHO, 
spolupráce ve vědě a technologii, 
reforma světového finančního 
sektoru) i ekologických, či v oblasti 
klimatických změn. Čínská lidová 
republika na summitu zdůraznila, že 
si přeje multipolární svět a snažila 
se prosadit úplný statut tržní 
ekonomiky či zrušení zbrojního 
embarga z EU. Článek v China Daily 
summit považuje za úspěšné 
znovunavázání vztahů mezi EU a 
ČLR s mnoha přísliby do budoucna.   
 
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009-
05/22/content_7927336.htm 

 
 
 

Svenska Dagbladet: 
Chladný přístup k 
evropským volbám ve 
východní Evropě   
 
        Švédský deník otiskl článek, 
v němž se věnuje nadcházejícím 
evropským volbám. Autor 
konstatuje, že ve východní Evropě 
je o volby do Evropského 
parlamentu nízký zájem. Podotýká 
však, že výjimkou je Česká 
republika, jejíž vnitropolitická 
situace, předčasné volby na podzim 
a předsednictví v Radě EU 
způsobily, že se Češi v nadpoloviční 
většině chystají volit ve volbách do 
Evropského parlamentu, což je 
dvojnásobek volební účasti oproti 
roku 2004.   
 

 


