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INFORMAČNÍ BULLETIN ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU 
 

Český premiér a předseda Evropské rady  
Jan Fischer navštíví evropské metropole  

 
 
 
 
 

V rámci příprav českého předsednictví na Evropskou radu 18. 
a 19. června v Bruselu, které bude předsedat český šéf 
exekutivy Jan Fischer, se premiér České republiky vydá 
navštívit své protějšky do hlavních evropských měst.  

 
 

 
 
 

                V pondělí 8. června se Jan Fischer 
setká v Bruselu s generálním 
tajemníkem NATO Jaap de Hoop 
Schefferem. Tématem setkání bude 
mimo jiné aktuální bezpečnostní situace 
s důrazem na probíhající operace pod 
vedením Aliance.  

 
 
 

      V úterý 9. června dopoledne se Jan 
Fischer setká s  předsedou Evropské 
komise José Manuelem Barrosem. 
Tématem jednání bude především 
příprava nadcházející Evropské rady. 
Premiér Fischer a předseda Evropské 
komise Barroso zhodnotí také aktuální 
situaci v  rusko-ukrajinských vztazích 
vzhledem k dodávkám plynu do 
Evropské unie. České předsednictví v 
posledních dnech vývoj v této věci 
pozorně monitorovalo a vítá, že se 
Ukrajině a Rusku podařilo situaci 
stabilizovat. Pro důvěryhodnost obou 
energetických partnerů EU je zásadní, 
aby tato stabilita byla dlouhodobá a aby 
se neopakovala situace z ledna tohoto 
roku, kdy došlo k pozastavení dodávek 
plynu do zemí EU. Toto téma oba 
představitele diskutovali telefonicky již v 
pátek 5.června. 

 
 
 

      Ještě 9. června bude z Bruselu 
premiér    Jan Fischer   pokračovat   do  

       

Berlína, kde se pracovně setká 
s německou kancléřkou Angelou 
Merkelovou.  

 
 
 
 

       10. června předseda Evropské 
rady navštíví ve Stockholmu 
švédského premiéra Fredrika 
Reinfeldta, jehož země bude 
Evropské radě předsedat od 1. 
července 2009, tedy po skončení 
českého předsednictví. 

 
 
 
 

      O dva dny později, v pátek 12. 
června se v Paříži Jan Fischer setká 
s francouzským prezidentem 
Nicolasem Sarkozym, jehož země 
řídila Unii před českým 
předsednictvím. 

 
 
 
 

     Sérii zahraničních cest českého 
premiéra uzavře cesta do Londýna 
v pondělí 15. června, kde se setká 
s britským ministerským předsedou 
Gordonem Brownem a poté bude mít 
přednášku v londýnském 
Královském institutu pro 
mezinárodní vztahy Chatham House. 
 
 

Emma Smetanová, 
tiskový odbor  

českého předsednictví v Radě EU           

 

Jak to vidí … 

 
 
 

 

… Michael Kocáb,  

ministr vlády  
České republiky  
pro lidská práva 

 

       
 
 

                                        Jsem velmi spokojen s tím čeho 
se nám podařilo dosáhnout v průběhu 
posledního půl roku při prolomování 
bariér a prosazování široce pojatých 
antidiskriminačních přístupů, výrazně 
jsme tak přispěli k naplňění hesla 
našeho předsednictví – Evropa bez 
bariér.  

 
 

      Na poli rovných příležitostí pro 
ženy a muže se odehrálo celkem 13 
akcí, za všechny bych chtěl zdůraznit 
reprezentaci ČR za Evropskou unii na 
zasedání  53. Komise OSN pro 
postavení žen v New Yorku, v Praze  
také zasedala Skupina na vysoké 
úrovni pro gender mainstreaming. Za 
důležitý považuji fakt, že se nám 
podařilo sjednat shodu členských 
států ve věci přijetí evropské 
směrnice aktivní a důstojné stárnutí. 
Společně s eurokomisařem 
Vladimírem Špidlou jsem zaštítil první 
setkání Integrované evropské 
platformy pro začleňování Romů, 
které proběhlo v Praze. Výsledkem 
jsou společné evropské základní 
principy romské integrace, které jsem 
prosadil na Radě EPSCO. Jedná se o 
milník v politice směřované k 
začleňování Romů na úrovni Evropské 
unie. Výbor pro práva dětí zrealizoval 
konferenci Evropa přátelská dětem, 
která vyzdvihla význam práv dítěte v 
současné Evropě a otevřela tuto 
otázku i v české společnosti. Další 
významnou konferencí se stalo 
setkání s názvem „Péče o starší 
občany a jejich ochrana - důstojnost 
a ohroženost starších lidí“, která se 
zaměřila na otázky, jak zabránit 
ohroženosti starších lidí a jak zajistit 
jejich důstojnost.  
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Ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Šimerka 
zasedne v čele Rady pro zaměstnanost  
 
 
 
 
 

V Lucemburku dnes začne zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální 
politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve formaci ministrů práce a 
sociálních věcí. Českou delegaci povede a jednání Rady bude řídit 
ministr Petr Šimerka. 
   

 
(foto J. Tatek) 

 
 

 

     Hlavním bodem jednání bude tradičně 
příprava příspěvku k červnové Evropské 
radě, jímž bude řešení dopadů současné 
krize na zaměstnanost. „Hlavním nebezpečím 
krize není krátkodobě zvýšená 
nezaměstnanost, ale především riziko 
trvalého opuštění trhu práce,“ řekl ministr 
Petr Šimerka.  
     Ministři se v politické diskusi zaměří 
především na programy zavedené členskými 
státy na udržení zaměstnanosti, na otázku 
jejich efektivity a další postup v případě 
pokračování krize. Soustředí se na možnosti 
lepšího začleňování do trhu práce, podporu 
pracovníků při přechodech mezi 
zaměstnáními a na opatření vedoucí ke 
zlepšení podnikatelského prostředí či na 
motivování podniků k investicím do 
kvalifikací. Jako východisko k diskusi 
ministrům poslouží hlavní poselství Summitu 
zaměstnanosti, který se uskutečnil 7. května  

 
Ř 

v Praze. (Hlavní poselství summitu viz. 
http://www.eu2009.cz/cz/news-and-
documents/press-releases/summit-
nabidl-cestu-ke-snizeni-nezamestnanosti-
20677/). 

 

     Na základě poselství Summitu 
zaměstnanosti připravila Evropská 
komise dvě zásadní sdělení: „Společný 
závazek pro zaměstnanost“ a sdělení o 
„Řešení dopadů stárnutí evropské 
populace.“V rámci přípravy Evropské 
rady mají ministři sedmadvacítky 
přijmout rovněž závěry ke konceptu 
flexicurity v době krize a závěry 
k sociálním službám v kontextu aktivního 
začleňování a nových pracovních 
příležitostí.  
     Projednávat se bude návrh rozhodnutí 
Rady o hlavních směrech politiky 
zaměstnanosti členských států na rok 
2009, jejichž prioritou je zajistit setrvání 
pracovníků v zaměstnání, zvýšit 
přizpůsobivost pracovníků a podniků a 
více investovat do vzdělávání a 
kvalifikací. 
Předsednictví podá zprávu o pokroku ke 
směrnicím o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci těhotných a kojících 
zaměstnankyň a k antidiskriminační 
směrnici. 
     Evropská komise podá v rámci zprávy 
o třetí fázi přechodných opatření 
informaci o argumentaci Německa a 
Rakouska pro zachování omezení volného 
pohybu pracovníků na jejich pracovních 
trzích do roku 2011.  

Jana Říhová, 
Mluvčí ministerstva práce 

 a sociálních věcí ČR  

 
 
 

 
 

Kalendář  
 

– stalo se 
 
 

týden 1.6.2009-7.6.2009 
 
31.5.2009 - 2.6.2009 
Neformální zasedání ministrů 
zemědělství a rybářství 
 
2.6.2009 - 5.6.2009 
Setkání mládeže 
 
2.6.2009 - 5.6.2009 
Konference EuroNanoForum 2009: 
Nanotechnologie pro udržitelnou 
ekonomiku 
 
3.6.2009 - 4.6.2009 
Generální shromáždění Evropské 
vzdělávací soudní sítě  
 
3.6.2009 - 4.6.2009 
Dítě v krizi „Šance pro děti…?“ 
 
4.6.2009 - 5.6.2009 
Rada ministrů pro spravedlnost a 
vnitro 
 
4.6.2009 - 5.6.2009 
Konference Brno Safety / 
bezpečnost na silnicích (součást 
veletrhu Autosalon)  
 
4.6.2009 - 5.6.2009 
Seminář Prevence dětských úrazů 
- Prevence násilí na dětech - 
Podpora mentálního zdraví dětí 

 
 
 
 

 

Více na www.eu2009.cz 

 
 
 
 
 

Nanotechnologie pro trvale udržitelnou ekonomiku 

 
 

 
 

2. června 2009 byla v Praze zahájena čtyřdenní konference  
pod hlavičkou českého předsednictví „Euronanoforum 2009“.  
 

 
 
 

 

    
                                
 
 
 

      Více než 800 odborníků z celého 
světa jednalo o nanotechnologiích a 
jejich využití ve velmi širokém 
spektru oborů: v medicíně, životním 
prostředí, při výrobě energie a jejím 
skladování, v průmyslových 
procesech atd. Titul letošního 
Euronanofora, které je už čtvrté 
v řadě  a koná se poprvé v novém 
členském státě, zní: Nanotechnologie 
pro  trvale udržitelnou ekonomiku. 
Konferenci zahájila  ministryně 
Miroslava Kopicová,  která  
připomněla, že  když se v ČR  začalo 
uvažovat o  organizaci této 
konference, nikdo nehovořil o 
finanční a ekonomické krizi, která 
však nyní dominuje úvahám o 
bezprostřední budoucnosti. 

      
 
 
 

Kopicová  yjádřila  přesvědčení,  
že právě nanotechnologie  mají 
velký potenciál změnit  
technologické portfolio a přispět 
tak reálně k překonání krize. 
Program konference byl velmi 
bohatý, aznělo 156 příspěvků a  
proběhlo na dvacet  
doprovodných  workshopů. 
Bohatá byla též  čast 
průmyslových vystavovatelů,  
kteří obsadili dvacet tři stánků. 
Součástí doprovodného programu 
byla pojízdná nanotechnologická 
laboratoř Nanotruck,  kterou  
poskytlo německé Spolkové 
 ministerstvo vzdělávání a 
výzkumu. 
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Radě pro dopravu, telekomunikace a energetiku  
bude předsedat český ministr dopravy  
Gustáv Slámečka  
 
Dne 11.6.2009 se v rámci Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku 
uskuteční v Lucemburku druhé formální zasedání Rady ministrů dopravy za 
českého předsednictví. Za Evropskou komisi se jednání zúčastní 
místopředseda EK a komisař pro dopravu Antonia Tajaniho.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář  
 
 

– stane se 

 
 

1 
 
 
 

týden 8.6.2009-14.6.2009 
 
 

8.6.2009 - 9.6.2009 
Rada ministrů pro zaměstnanost, 
sociální politiku, zdraví a ochranu 
spotřebitele 
 
9.6.2009 - 9.6.2009 
Rada ministrů pro ekonomické a finanční 
záležitosti 
 
9.6.2009 - 10.6.2009 
Cesta premiéra Jana Fischera do Bruselu 
a Berlína v rámci příprav Evropské rady 
  
10.6.2009 - 10.6.2009 
Konference „5 let investic do lidských 
zdrojů s Evropským sociálním fondem v 
České republice“   
 
11.6.2009 - 11.6.2009 
Rada ministrů pro dopravu, 
telekomunikace a energetiku - doprava 
 
11.6.2009 - 11.6.2009 
Konference o směřování environmentální 
politiky 
 
12.6.2009 - 12.6.2009 
Cesta premiéra Jana Fischera do Paříže 
v rámci příprav Evropské rady 
 
12.6.2009 - 12.6.2009 
Rada ministrů pro dopravu, 
telekomunikace a energetiku  

 

       

                                         Jedním z hlavních bodů jednání bude 
projednání a přijetí závěrů Rady 
k budoucnosti politiky transevropské 
dopravní sítě. Předsednictví rozhodlo 
zařadit tento bod rovněž na pracovní 
oběd, kde by měla proběhnout politická 
debata ministrů na dané téma.   

     Dalším důležitým bodem jednání je 
projednání návrhu nařízení o evropské 
železniční síti pro konkurenceschopnou 
nákladní dopravu s cílem přijetí politické 
dohody Rady. Jde o poslední legislativní 
návrh v dopravě, u něhož lze za českého 
předsednictví   dosáhnout podstatného 
výsledku. Tento návrh je přitom zaměřen 
na podporu konkurenceschopnosti 
nákladní železniční dopravy a proto jeho 
projednávání věnuje české předsednictví 
velkou pozornost.  

     V souladu s jednou ze zahraničně-
politických priorit českého předsednictví 
bude na červnovém zasedání Rady 
ministrů dopravy projednán a s největší 
pravděpodobností i schválen mandát pro 
vyjednávání o jednotné letecké dohody 
EU-Gruzie. Budoucí dohoda by měla 
přispět k posílení hospodářských a 
obchodních vztahů mezi EU a Gruzií.   
 
 
 
 
 

                                   Na zasedání Rady proběhne rovněž 
politická diskuze ministrů k návrhu 
nařízení o právech cestujících 
v autobusové dopravě. Tato diskuze by 
měla vyjasnit otázku rozsahu působnosti 
návrhu. Ministři by se měli vyjádřit, zda 
chtějí aby se toto budoucí nařízení 
vztahovalo jen na mezinárodní a 
vnitrostátní dálkovou dopravu nebo i na 
regionální, městskou a příměstskou 
dopravu.   

 
 

 

   Výpis projednávaných bodů na zasedání 
Rady ministrů dopravy dne 11.6.2009: 

 

• Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád 
členských států Evropské unie zasedajících 
v Radě, kterým se Komise zmocňuje k 
zahájení jednání s Gruzií ohledně 
komplexní dohody o letecké dopravě 

 
• Návrh nařízení Evropského parlamentu a 

Rady o evropské železniční síti pro 
konkurenceschopnou nákladní dopravu. 

• Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o právech cestujících v autobusové a 
autokarové dopravě a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitro-státními orgány příslušnými pro 
vymáhání dodržování zákonů na ochranu 
zájmů spotřebitele.  

• Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se mění nařízení  
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro 
evropské družicové navigační programy. 

 
• Návrh směrnice Evropského parlamentu a 

Rady, kterou se stanoví rámec pro 
zavedení inteligentních dopravních 
systémů v silniční dopravě a jejich styčné 
body s jinými druhy dopravy 

 
• Zelená kniha TEN-T: přezkum politiky 

směrem k lépe integrované transevropské 
dopravní síti ve službách společné 
dopravní politiky 

 
  

Lada Hlaváčková, 
mluvčí ministerstva dopravy ČR 

      Konference „5 let investic do lidských zdrojů s Evropským sociálním fondem 
v České republice“     

 

Dne 10. 6. 2009 pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti 5. výročí realizace 
projektů Evropského sociální fondu (ESF) v ČR konferenci, která se uskuteční v Měšťanské 
besedě v Plzni.  
    

 
 
 

                       Na konferenci budou shrnuty 
výsledky operačních programů 
z období 2004 – 2006 a zároveň 
zde bude představeno současné 
dění v nových operačních 
programech, včetně opatření 
v době krize. Vystoupí zde ředitelé 
a další představitelé 
implementační struktury ESF 
společně se zástupci úspěšných 
projektů. 
 ESF je jedním ze strukturálních 
fondů Evropské unie a představuje 
klíčový finanční nástroj pro  

      
 
 
 

realizování Evropské strategie 
zaměstnanosti.Hlavním cílem 
ESF je rozvoj zaměstnanosti, 
snižování nezaměstnanosti a 
podpora rovných příležitostí. 
Objem finančních prostředků z 
ESF pro ČR na programové 
období 2007 – 2013 činí 3,8 mld. 
EUR. 
 
Více informací o ESF a 
konferenci naleznete na 
stránkách www.esfcr.cz a 
www.esfkonference2009.cz. 
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Evropské volby splnily všechna očekávání      

 

Volební účast byla opět nižší, než při posledním hlasování, což je trend trvající třicet let. 
Evropská lidová strana – Evropští demokraté zůstávají nejsilnější frakcí jediné volené instituce 
EU, což je stav trvající deset let.  
        
 

                                              V Česku vyhráli občanští demokraté a 
to přibližně se stejnou vahou, jako v roce 
2004, což je zatím pětiletá tradice. A ti, 
kteří se cítí postiženi, budou situaci 
vyhodnocovat, ale již nyní se pro jistotu 
tradičně odvolávají na chybu „v 
komunikaci“ a na vítězství „národoveckých 
témat nad evropskými“. To platí 
především o těch, kteří v Evropském 
parlamentu vidí víc, než drtivá většina 
obyvatel sedmadvacítky.  Ale ani v tomto 
ohledu se neděje nic překvapivého. 
 
      Podle průzkumů veřejného mínění 
z počátku roku považuje téměř polovina 
obyvatel Unie za prioritní evropské téma 
boj s ekonomickou krizí, inflací a 
nezaměstnaností. Třetina pak otázky 
nelegální migrace, bezpečnosti a také 
globální klimatické změny. Méně než 
pětina si konečně všímá institucionálního 
uspořádání EU či společné zemědělské 
politiky. Paradoxně se ovšem ústředním  
tématem většiny mediálních výstupů 
z Evropského parlamentu minimálně  

v posledním půlroce stala 
Lisabonská smlouva, vzpomeňme 
jen na návštěvu předsedů frakcí 
v Praze a jejich jednání 
s představiteli českého 
předsednictví … Nízká volební 
účast a v ní (a díky ní) také 
viditelná podpora národoveckých 
stran není ničím jiným, než 
přirozenou reakcí na příliš 
neuchopitelné předivo politiky 
Evropského parlamentu.  
 

 

      Evropské volby tedy splnily 
všechna očekávání především proto, 
že tato nebyla nikterak vysoká. Ale 
upřímně: změna komunikace, jak se 
nechali slyšet dosavadní a s velkou 
pravděpodobností i příští 
představitelé Evropského 
parlamentu, by na tom mnoho 
nezměnila.Změnit by se musela – 
řekněme, že i měla, protože 
pravomoci europoslanců rostou – 
povaha vnitřní debaty této 
bruselsko-štrasburské instituce. 
Pokud se v ní začnou více promítat 
konkrétní postoje a konkrétní 
návrhy řešení více, než snaha o 
dohodu za každou cenu, pokud 
zahájí srozumitelnou debatu o 
budoucnosti Unie s ohledem na 
potřeby a názory jejích obyvatel, 
místo zvyku prosazovat nečitelné 
dokumenty napříč sedmadvacítkou, 
pak se stane opět důvěryhodnější a 
v očích voličů potřebnější.  A to by 
bylo překvapení! 

 
 

Jiří František Potužník 

(Ne) napsali, řekli o českém předsednictví … 
 
International Herald Tribune: EU 
podniká malé kroky pro přijetí vězňů 
z Guantanáma  
 
     Vlivný světový deník International Herald 
Tribune otiskl článek o tom, že se ministři vnitra 
členských zemí EU v Lucemburku dohodli na 
tom, že budou členské státy sdílet informace o 
vězních z Guantanáma před tím, než je 
případně přijmou. Dohoda by měla uklidnit 
bezpečnostní obavy zemí EU, které nebyly 
přijímání vězňů nakloněny a těchto zemí je 
většina. Americký prezident Barack Obama 
minulý čtvrtek přijel do Dánska, aby o 
Guantanámu jednal, Dáni ale požadují 
detailnější informace a nechce vězně přijmout 
na svém vlastním území. Dohoda EU 
neumožňuje členským státům vetovat přijetí 
vězňů v jiné zemi, musí ale mít informace a 
může na jiný členská stát tlačit, aby 
z bezpečnostních důvodů vězně nepřijal. 
 
Washingtonpost.com: EU jedná o 
podmínkách pro přijetí vězňů 
z Guantanáma   
 
      Internetový formát Washington Postu 
přebral zprávu z tiskové agentury Reuters o 
problematice přijetí vězňů z Guantanáma na 
území EU. Cituje například českého ministra 
vnitra Martina Pecinu, podle kterého „dohoda 
umožní přijetí několika desítek vězňů v EU, 
ačkoliv Česká republika takovéto přijetí 
neplánuje.“ Koordinátor protiteroristických 
opatření EU Gilles de Kerchove zhodnotil dohodu 
jako „velmi důležitou“. Je podle něj důležité, že 
se na vysoké politické úrovni dohodl systém 
sdílení informací, což podporuje vzájemnou 
důvěru. Podle autora článku je dohoda o sdílení 
informací o vězních krokem, který má pomoci 

 
americkému prezidentovi Baracku 
Obamovi věznici Guantanamo zavřít.  
 
The Economist: Osamocen na 
vrcholu  
 
     Britský týdeník The Economist se 
věnuje útokům na předsedu Evropské 
komise Josého Manuela Barrosa, které 
zesílily před volbami do Evropského 
parlamentu a červnovou Evropskou 
radou. Zatímco se José Manuel Barroso 
těší podpory české vlády a  
českého předsednictví, socialisté ho 
označují za konzervativce, který 
nadřazuje trh nad lidi. Z Barrosa ale 
nejsou nadšení ani prominentní 
federalisté, podle nichž nevede komisi 
dost ambiciózně, jako například v 
minulosti Jacques Delors. Francouzsý 
prezident Nicolas Sarkozy sice J-M. 
Barrosa podpořil, ale ještě chce, aby 
nominace na Evropské radě byla pouze 
politická, nikoliv formálně závazná. 
Přes všechny tyto problémy je ale 
pravděpodobné, že křeslo předsedy 
Evropské komise J-M. Barroso obhájí, i 
proto, že má podporu klíčových vlád, a 
to i středo-levých, například v Británii a 
Španělsku. K dobrému vztahu 
předsedy Evropské komise přispívá i 
to, že J-M. Barroso sice prosazuje větší 
integraci v řadě oblastí, nebere ale 
národní vlády jako nepřátele EU, bere 
je jako demokraticky legitimní, což 
někteří federalisté ignorují. Podle 
autora článku ale J-M. Barros dělá 
chyby- například se rád poslouchá na 
tiskových konferencích, má rád kamery 
a někdy mu trvá příliš dlouho, než se 
 

 
 
 

postaví velkým zemím, když porušují 
pravidla stanovené legislativou EU. Jeho 
velkým plusem ale podle článku je, že 
vidí Evropu realisticky – jako hádavou 
koalici 27 zemí, ne nějaký budoucí 
superstrát, zvětšenou verzi Francie, 
Německa či Británie. 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung: 
Své evropské úkoly zvládneme i 
nyní  
 
     „Červnová Evropská rada bude 
důkazem toho, že Česká republika 
dostála svým úkolům“, prohlásil český 
premiér Jan Fischer v rozhovoru 
s německým deníkem Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Předseda Evropské 
rady zdůraznil, že se EU v rámci příprav 
Evropské rady zabývá především 
„institucionálními reformami, irskými 
zárukami a nominací nového předsedy 
Evropské komise“. V souvislosti 
s posledním tématem vyjádřil Jan 
Fischer podporu stávajícímu předsedovi 
Evropské komise Josému Manuelovi 
Barrosovi, jehož aktivit si váží. Řeč byla i 
o pokračování procesu ratifikace 
Lisabonské smlouvy či o plánovaných 
zahraničních cestách. Český premiér se 
v rámci příprav na Evropskou radu 18. a 
19. června v Bruselu vydá v tomto a 
příštím týdnu například do Berlína, 
Stockholmu, Paříže či Londýna. „Nemohu 
sice navštívit všechna hlavní města, ale 
budu se všemi svými evropskými kolegy 
hovořit alespoň po telefonu,“ dodal Jan 
Fischer. 
 

Více na www.eu2009.cz 
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