
Pokyny pro udělování záštit během předsednictví ČR v Radě EU  

Záštitou se rozumí vyjádření podpory Úřadu vlády jakožto centrálního koordinátora českého 
předsednictví pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření ocenění skutečnosti, 
že poskytovatel záštity považuje akci, které poskytuje záštitu, za důležitou a hodnou pozornosti. 

Udělení záštity je čestným oceněním a bez dalšího neimplikuje pro poskytovatele záštity žádné 
finanční, materiální ani jiné závazky. Z udělení záštity rovněž nelze dovozovat žádný nárok 
žadatele na osobní účast zástupce Úřadu vlády ČR na akci a nevzniká jím bez dalšího nárok na 
zařazení akce do kalendáře doprovodných akcí předsednictví. Případné zařazení akce do 

kalendáře doprovodných akcí může poskytovatel záštity zvážit na základě samostatně 
posuzované žádosti žadatele. Pokyny k žádosti o zařazení akce do kalendáře doprovodných akcí 
budou oznámeny úspěšným žadatelům elektronicky.  

Udělení záštity závisí na výhradním uvážení poskytovatele záštity. Proti udělení či neudělení 
záštity není možné uplatnit opravné prostředky, přičemž se nejedná rozhodnutí ve správním 
řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Na 

poskytnutí záštity není právní nárok. 

 

Záštity budou udělovány zpravidla akcím, které splňují následující podmínky: 

- Akce je potvrzená a její konání alespoň zčásti spadá do období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 

2022.  

- Akce musí přispívat k dosažení cílů předsednictví a korespondovat s prioritami 

předsednictví. 
- Akce musí souviset s evropskou tématikou a mít relevantní dopad na cílovou skupinu, 

které je určena. 

- Akce by měla podporovat názorovou pluralitu ve společnosti. 

 

Záštity nelze udělit zejména: 

- akcím odporujícím právním předpisům a/nebo dobrým mravům a/nebo poškozujícím dobré 
jméno předsednictví a/nebo Úřadu vlády ČR, 

- akcím, jež mají výhradní a zjevný charakter politické a/nebo propagace, 

- akcím organizátorů, jejichž činnost dle výhradního uvážení poskytovatele vyvolává 
pochybnosti souladu s principy právního státu a demokratických hodnot, jakožto 
i základních hodnot Evropské unie dle definice v čl. 2 Smlouvy o EU. 

 

Povinnosti v případě udělení záštity 

Pořadatel akce, která získala záštitu, tuto skutečnost vhodným a důstojným způsobem uvede 

v propagačních materiálech a rovněž ústně na akci samotné. V tištěných materiálech také 
bude požívat logo předsednictví, jehož užití musí být v souladu s  manuálem jednotného 
vizuálního stylu předsednictví. Zároveň platí, že pořadatel je oprávněn využívat záštitu 
výhradně pro komunikaci v souvislosti s akcí, pro kterou byla udělena. 



Organizátoři akce se udělením záštity zavazují na zaštítěné akci bezplatně poskytnout prostor 

pro přímou prezentaci předsednictví.  

V případě nedodržení podmínek pro poskytnutí záštity si Úřad vlády České republiky vyhrazuje 
právo udělenou záštitu odejmout. 

Jak o záštitu požádat? 

O udělení záštity můžete požádat prostřednictvím webového formuláře na portálu Euroskop. 

Případné dotazy prosím směrujte na adresu lukasova.veronika@vlada.cz. Podáním žádosti o 
udělení záštity se zavazujete, že budete dodržovat výše uvedené podmínky a souhlasíte s nimi. 


