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PRAVIDLA PRO PŘEVZETÍ ZÁŠTITY
EVROPSKÝM PARLAMENTEM

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA

ZE DNE 9. ČERVNA 19971

Článek 1
Obecné zásady

1. Převzetí záštity nad akcemi nabízí Parlamentu možnost být spojen s určitým počtem
vybraných akcí, které splňují podmínky způsobilosti, a tím zvýšit zájem veřejnosti
o jeho činnost a o činnost Evropské unie a zvýšit viditelnost této činnosti mezi občany,
sdělovacími prostředky a občanskou společností.

2. Převzetí záštity je formou morální podpory. S převzetím záštity nejsou spojeny žádné
finanční ani hmotné závazky.

3. Záštita je na základě rozhodnutí předsedy Parlamentu udělována akcím, které splňují
podmínky stanovené v těchto pravidlech. Předseda rozhoduje dle vlastního uvážení,
přičemž dbá zejména na zachování a zvýšení důstojnosti a dobré pověsti Parlamentu.
Rozhodnutí předsedy je konečné.

4. Tato pravidla se použijí obdobně pro žádosti o zastoupení předsedy nebo Parlamentu
v čestném výboru.

Článek 2
Věcné podmínky způsobilosti

1. Parlament může převzít záštitu pouze nad specifickými a potvrzenými akcemi.

2. Akce, nad níž má být převzata záštita, musí splňovat tyto podmínky:
– má jednoznačný evropský rozměr, zejména tím, že zdůrazňuje úlohu

Parlamentu nebo Unie a jejich příspěvek nebo priority v dané oblasti;
– má dostatečnou kvalitu;
– má významný dosah, tj. má přiměřenou publicitu a vykazuje pozitivní přínos

výrazně přesahující zájem pořadatele.

3. Zvláštní pozornost je třeba věnovat akcím, které zahrnují jednu nebo více následujících
charakteristik:

– zvyšování povědomí o evropské parlamentní demokracii a podpora aktivního
evropského občanství;

– podpora základních práv, rovnosti žen a mužů a nediskriminace;
– podpora sociálního začleňování;
– jsou pořádány komunitou mladých nebo jsou na tuto komunitu zaměřeny;
– zajišťují vyvážené genderové zastoupení v panelech a při výběru řečníků;
– jsou podporovány poslanci Parlamentu.

1 Úplné znění přijaté předsednictvem dne 3. května 2004 a 17. dubna 2012 a pozměněné dne 15. dubna 2013,
11. června 2018 a 26. dubna 2021.
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4. Záštita je přebírána nad konkrétní akcí a pouze po dobu trvání akce. V případě
opakujících se akcí (např. každoročně) musí pořadatel (pořadatelé) předložit
samostatnou žádost o záštitu pro každou jednotlivou akci.

Aniž je dotčen předchozí odstavec, v případě souboru podobných akcí, které v rámci
jedné iniciativy organizuje tentýž pořadatel na jednom nebo na různých místech a které
se konají současně nebo s krátkým časovým odstupem, je možné předložit pouze jednu
žádost o záštitu. Všechny akce musí mít stejný formát a cíle a k žádosti musí být
připojeny podkladové informace uvedené v čl. 3 odst. 2 pro každou jednotlivou akci.
Každá akce musí splňovat všechny podmínky způsobilosti stanovené v těchto
pravidlech.

5. Akce není způsobilá pro převzetí záštity, pokud:
– pořadatelé akce nebo akce samotná podrývají základní demokratické hodnoty,

zásady a práva stanovená ve Smlouvách nebo v Listině základních práv
Evropské unie nebo podrývají důstojnost Evropského parlamentu;

– má komerční povahu nebo účel a jejím cílem je okamžitě nebo v budoucnu,
přímo či nepřímo propagovat nebo podporovat značky nebo komerční činnosti,
např. účtováním nepřiměřených poplatků za účast na akci nebo zobrazováním
cen nebo komerčních log;

– má povahu akce jedné politické strany, včetně získávání prostředků pro
politické účely, nebo zahrnuje běžné či vnitřní činnosti odborových organizací
nebo politických stran.

– má náboženskou povahu nebo účel související s vyznáváním konkrétního
náboženství nebo víry2.

6. Pokud akce, nad níž Evropský parlament podle těchto pravidel převzal záštitu, již
nesplňuje podmínky způsobilosti, může předseda rozhodnutí o převzetí záštity nad akcí
kdykoli zrušit.

V takovém případě pořadatelé již nebudou moci používat specifické logo Parlamentu
pro záštitu ani odkazovat na Parlament jako patrona dané akce a budou požádáni, aby
logo i odkaz ze svých materiálů okamžitě odstranili.

V případě nesplnění požadavků uvedených v rozhodnutí o zrušení záštity může předseda
dotčené pořadatele z poskytování záštity do budoucna vyloučit.

Článek 3
Procedurální podmínky způsobilosti

1. Žádosti o převzetí záštity se předkládají předsedovi nejlépe prostřednictvím internetového
formuláře, e-mailem nebo poštou. Žádosti musí předseda obdržet nejpozději dva měsíce
před zahájením akce.

2. Žádosti musí obsahovat tyto údaje:

2 Aniž je dotčen článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie.
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– obecné informace o pořadateli3, tj.: titul, příjmení, jméno, e-mailovou adresu,
případně adresu organizace, poštovní směrovací číslo, město/obec, zemi
pobytu, telefonní číslo, případně webovou stránku;

– informace o akci (akcích), tj.: název, datum zahájení, datum ukončení, místo
(místa) konání, cílovou skupinu a zeměpisné rozložení účastníků, cíl a popis
projektu, podrobný program zahrnující potvrzená jména řečníků, případně
webové stránky akce (akcí);

– komunikační činnosti týkající se akce a viditelnosti záštity Evropského
parlamentu;

– případně údaje o dalších předpokládaných nebo potvrzených partnerech nebo
patronech;

– veškeré další důležité informace na podporu žádosti o záštitu;
– výslovný souhlas s dodržováním platných ustanovení pravidel pro převzetí

záštity.

Článek 4
Požadavky na akce, nad nimiž Parlament převzal záštitu

1. Akce, nad nimiž Parlament převzal záštitu, musí klást na tuto skutečnost patřičný důraz,
zviditelňovat Parlament použitím jeho loga specificky určeného pro záštitu v souladu
s Grafickou příručkou Parlamentu a uvádět ve svých informačních materiálech, že se akce
koná pod záštitou Parlamentu.

Povinnost zobrazovat logo Parlamentu neposkytuje pořadateli právo používat jej mimo
rámec akce, nad níž byla převzata záštita.

2. Akce, nad nimiž Parlament převzal záštitu a které se konají v období 12 měsíců před
volbami do Evropského parlamentu, musí v informačních materiálech odkazovat na volby
do Evropského parlamentu a jejich termín. Informační materiály musí obsahovat příslušné
vizuální prvky v souladu s Grafickou příručkou Parlamentu.

3 Všechny osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze
dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými
subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř.
věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98).


