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Stalo se: 
26. ledna 2009:
V  Berlíně  proběhlo  Meziná-
rodní  sympozium  o  integraci, 
zaměstnanosti  a  sociální mo-
bilitě  (“Creating Opportunities 
–  Integration,  Employment 
and  Social  Mobility:  Euro-
pean Experiences and Scope 
for  Manoeuvre“).  Za  Českou 
republiku  se  tohoto  sympo-
zia  zúčastnili  náměstkyně 
ministra  vnitra  pro  evropské 
záležitosti  Lenka  Ptáčková 
Melicharová  a  ředitel  odboru 
azylové a migrační politiky To-
máš Haišman.   
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Mezinárodní sympozium o integraci, zaměstnanosti 
a sociální mobilitě

Ministr  vnitra  Ivan  Langer  představil  ve  středu  21.  1.  2009  v  Bruselu 
výborům Evropského parlamentu priority Ministerstva vnitra během českého 
předsednictví  v  Radě  EU.  Prezentace  se  uskutečnila  ve  Výboru  EP  pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci  (LIBE) a ve Výboru EP pro 
průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). 

Ivan Langer představil v Bruselu parlamentním výborům 
priority Ministerstva vnitra 

Ve  výboru  ITRE  představil  ministr  vnitra 
poslancům priority českého předsednictví, které 
se  týkají  politiky  EU  v  informační  společnosti 
a  eGovernmentu.  České  předsednictví  je 
připraveno vést diskuzi o tom, jak vysvětlit výhody 
vysokorychlostního  internetu  na  evropské 
úrovni. 

Ve výboru LIBE představil ministr  vnitra program 
předsednictví ČR v oblasti vnitřních věcí a seznámil 
přítomné poslance s několika hlavními prioritami. 
Mezi    tyto   priority  patří   moderní    technologie  
a  bezpečnost,  Schengenský  informační  systém 
druhé generace (SIS II), mezinárodní ochrana dětí 
a racionální protidrogová politika. 

Ivan Langer seznámil poslance se závěry ohledně 
SIS II z neformálního zasedání ministrů Rady EU 
pro spravedlnost a vnitřní věci, které se uskutečnilo 
v  polovině  ledna  v  Praze.  „Na  neformálním 
zasedání  Rady  jsme  se  spolu  se  všemi ministry 
ostatních  členských  států  EU  a  Schengenu 
zabývali současnou situací ve vývoji SIS II a shodli 
jsme se, že projekt se skutečně   nachází v krizi, 
kterou je třeba okamžitě řešit. Zároveň jsme uvedli, 
že české předsednictví si vyvedení projektu z krize 
stanovilo  jako  jednu  ze  svých  priorit  a  učiní  pro 
tento projekt maximum tak, aby ho oživilo a mohlo 
jej  ředat  švédskému  předsednictví  ve  zdravém 
stavu“, řekl ministr vnitra Ivan Langer.

Zároveň se s poslanci shodl, že v příštích měsících 
bude  pokračovat   společná   práce předsednictví
a  Evropského  parlamentu  na  tzv.  prvním 
azylovém  balíčku  -  sérii  legislativních  návrhů, 
které  startují  druhou  fázi  budování  společného 
evropského azylového systému. Spolupráce mezi 
předsednictvím  a  Evropským  parlamentem  bude 
klíčová i v případě dokončení  Vízového kodexu.
 

se konalo 26. ledna 2009  v Berlíně. Tohoto Mezinárodního sympozia o integraci, zaměstnanosti a sociální 
mobilitě se za Českou republiku zúčastnili náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti Mgr.Lenka 
Ptáčková Melicharová a ředitel odboru azylové a migrační politiky PhDr. Tomáš Haišman. 
 
Konferenci uvedla Maria Böhmer, spolková ministryně a komisařka federální vlády pro migraci, uprchlíky 
a  integraci. Se zásadním projevem vystoupila Angela Merkel,  kancléřka Spolkové  republiky Německo, 
která se osobně pozdravila s náměstkyní Mgr. Ptáčkovou Melicharovou a popřála jí k úspěšnému před-
sednictví ČR v Radě EU. 

PhDr.Tomáš Haišman uvedl, že přistěhovalectví a integrace spolu vzájemně souvisejí a doplňují se. In-
tegrační politika je jedním z  klíčových prvků pro řešení legální migrace. Situace v oblasti migrace prošla 
v posledním roce výraznou proměnou – v některých regionech začíná klesat poptávka po zahraničních 
pracovnících. Proto stojí před každým státem imperativ reagovat na měnící se situaci a flexibilně jí přizpů-
sobovat nástroje a postupy úspěšné integrace.

V  době  ekonomické  krize  bude  nutné  zaměřit 
se  zejména  na  ekonomické  výhody  a  úspory, 
které  rozšíření  vysokorychlostního  internetu 
nabízí.  Jednou  z  těchto  oblastí  je  bezesporu 
telefonování  přes  internet.  Podle  nedávného 
průzkumu Evropské komise právě domácnosti 
v ČR, Lotyšsku a Litvě  telefonují přes  internet 
nejvíce  v  celé  Evropě.  Během  našeho 
předsednictví se budeme snažit nalézt funkční  
odpověď  na  to,  jak  zajistit  pro  evropskou 
společnost  pomocí  ICT  pozitivní  vyhlídky 
do budoucnosti.



22. ledna 2009:
Ministr  vnitra  Ivan  Langer  se         
v odpoledních hodinách v Praze 
setkal  s  ředitelem  Mezinárodní 
organizace  pro  migraci  (IOM), 
panem  Williamem  L.  Swingem. 
Prodiskutovali  budoucí  směřo-
vání organizace, migrační situaci 
a možné důsledky hospodářské 
krize na zahraniční pracovníky
v ČR. 

22. ledna 2009: 
Ředitel odboru azylové a migrač-
ní politiky PhDr. Tomáš Haišman 
se  v Praze setkal s generálním 
tajemníkem pro migrační a kon-
zulární záležitosti na Ministerstvu 
zahraničních  věcí  a  spolupráce 
Španělského  království,  panem 
Javierem  Elorzou.  Mezi  disku-
tovanými  tématy  byla  migrace 
mezi  EU  a  Latinskou Amerikou 
a  EU  a  Afrikou  či  příprava  mi-
nisterské  konference  „Budování 
migračních partnerství“, která se 
bude konat 27.-28. dubna 2009 
v Praze.

21. ledna 2009:
Ministr  vnitra  Ivan Langer  před-
stavil  ve  středu  21.1.2009 
v  Bruselu  výborům  Evropského 
parlamentu  priority  Ministerstva 
vnitra během českého předsed-
nictví v Radě EU. Prezentace se 
uskutečnila  ve  Výboru  EP  pro 
občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci (LIBE) a ve Výboru 
EP pro průmysl, výzkum a ener-
getiku (ITRE).

Program akcí 2. 2. – 17. 2. 2009
3.-4.2. Praha: 21. zasedání správní rady agentury FRONTEX (Evropská agentura pro řízení 
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie) 
3.-4.2. Zbiroh: zasedání výboru Evropské sítě prevence kriminality (European Crime Prevention 
Network – EUCPN) 
5. -6.2. Praha: neformální jednání mezi EU a USA na expertní úrovni ředitelů, zaměřené 
na dlouhodobou spolupráci v oblasti justice a vnitra
16. -17.2. Turecko:  druhé přípravné jednání k ministerské konferenci „Budování migračního 
partnerství“ organizované v rámci českého předsednictví Rady EU

Priority Ministerstva vnitra pro české předsednictví v EU
Priorita č. 2: Ochrana dětí
Během českého předsednictví podnítime diskusi o různých aspektech 
ochrany dětí v dnešním světě.

Mezi priority pro nadcházející české  předsednictví jednoznačně patří téma ochrany dětí. České 
předsednictví hodlá podnítit diskusi o různých aspektech ochrany dětí v dnešním světě. V rámci 
tohoto tématu se zaměří na aktivní policejní spolupráci při pátrání po pohřešovaných dětech, 
a  to  především  pomocí  lepšího  využívání  Schengenského  informačního  systému.  Cílem  je 
zviditelnění problematiky ochrany dětí  jednak z hlediska  jejich pohřešování a únosů,  jednak 
z  hlediska  jejich  ochrany  před  pachateli  trestné  činnosti.  Zaměříme  se  na  boj  s  nelegálním 
obsahem  na  internetu  a  na  zneužívání  dětí  prostřednictvím  internetu.  V  rámci  této  priority 
uspořádáme v dubnu 2009 ministerskou konferenci „Bezpečnější internet pro děti – společný boj 
proti nelegálnímu obsahu“. Mimo to byla spuštěna webová stránka www.alertchild.eu, která by 
měla sloužit k výměně informací o systémech včasného varování a novinkách v této oblasti.

Když se ohlédnete o dva 
týdny zpět – máte za sebou 
neformální jednání Rady 
ministrů pro spravedlnost 
a vnitro, které se konalo 
v Praze. Jak hodnotíte 
toto neformální setkání?
Osobně  jsem  měla  ze 
zasedání velmi dobrý pocit. 
Všichni odvedli obrovský kus 

práce, nasazení kolegů jak z MV, z Policie ČR, SZ 
Brusel i z Úřadu vlády a MS ČR bylo obdivuhodné. 
Protože „naše Rada“ byla první velkou akcí v KCP 
bylo to pro nás všechny  ještě náročnější. Hodnotit 
by ale měli zejména naši zahraniční kolegové. Jejich 
reakce byly  velmi pochvalné, neskrývali  okouzlení 
Svatovítskou  katedrálou  a Pražským hradem,  kde 
se konala galavečeře. 
Spadl  mi  kámen  ze  srdce.  Velký,  ale  zatím  jen 
jeden. Další velké úkoly nás ještě čekají.

Nicméně před vámi je ještě pět měsíců 
předsedání EU. Jaká další důležitá jednání tým 
na Ministerstvu čekají?
V  podstatě  od  2.1.  probíhají  jednání  každý  den, 
kolegové řídí pracovní skupiny, připravují materiály, 
ale  i  organizační  zajištění  zasedání  a  jednání 
v  Bruselu,  Praze  i  dalších  místech.  Na  jejich 
vyjmenování bychom potřebovali několik stran. 
Z těch nejdůležitějších v nejbližší době připravujeme 
únorovou  formální  Radu  ministrů  justice  a  vnitra, 
která  bude  zasedat  v  Bruselu  26.  a  27.  Ministři  
budou    například  hovořit  o  volbě  nového  ředitele 
Europolu či o Guantanamu.  Nyní se také chystáme 
na asi  nejnáročnější měsíc  českého předsednictví 
pro náš rezort. Na měsíc duben. V dubnu totiž budou 
tři   ministerské  konference  – Registry  a  e-identita 

v  Hradci  Králové,  Bezpečný  internet  a  Migrační 
partnerství v Praze, zasedat bude  i Rada ministrů 
justice a vnitra a  uskuteční se i ministerská trojka 
USA - EU. 

Zaznamenali jste již za měsíc „řízení“ EU 
za Ministerstvo vnitra nějaký úspěch? Je něco, 
na co jste opravdu hrdá?
Opravdu  hrdá  jsem  na  své  kolegy,  na  tým  lidí 
ministerstva  vnitra  ČR,  který  je  opravdu  týmem 
táhnoucím  za  jeden  provaz.  Vyjmenování 
všech  bohužel  není  možné,  tak  alespoň  část 
předsednických  „tahounů“  mezi  které  patří  Katka 
Flaigová,  Ondřej  Koutek,  Míša  Michalová,  Pavel 
Suchánek,  Tomáš  Haišman,  Martin  Linhart,  Petr 
Habarta,  Jiří  Čelikovský, Andrea  Faberová,  Pavla 
Novotná,  Ondřej  Veselský,  Markéta  Matlochová 
a další.

Jak se Vám libí „Entropa“ Davida Černého?
Duši výtvarníka, kterou mám, se tahle „provokace“ 
líbí. Trochu hořkosti  cítím  z mystifikace,  co  jiného 
bylo  ale  od  Davida  Černého  možné  očekávat. 
Jeho díla vždy provokují a nikdy nenudí. Umění si 
může, a myslím, že  i musí, dovolit  říkat věci  jinak 
než evropským diplomatickým jazykem. A Černého 
plastika  je  hlavně  o  stereotypech,  chcete-li 
i komplexech, ale také o legraci a nadsázce.

Na  druhou  stranu  musím  ale  říci,  že  pokud  bych 
měla  o  Entropě  rozhodovat,  tak  bych  ji  nejspíš 
do  Bruselu  neposlala.  Tam  ovšem  budí  velkou 
pozornost,  a  vzhledem  k  tomu,  že  si  téměř  nikdo 
nepamatuje  jaké  artefakty  v  tomto  prostoru  visely 
za  předchozích  předsednictví,  vzpomínka  na  tuto 
„mapu Evropy“ bude zřejmě pevně spjata s půlroční 
předsednictvím České republiky.

Rozhovor s náměstkyní Lenkou Ptáčkovou Melicharovou
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