Úřad vlády České republiky
Sekce pro evropské záležitosti
PODKLAD PRO 165. PLENÁRNÍ SCHŮZI RHSD ČR
Příprava předsednictví ČR v Radě EU (stav k 1. červnu 2022)
Národní program CZ PRES
Dne 15. června byl vládou schválen národní program CZ PRES a priority následně na
tiskové konferenci představeny veřejnosti společně s logem a mottem.
Program se dělí na dvě části. První část stručně popisuje politické priority, které
představují hlavní vodítka a cíle České republiky v předsednické funkci. Navazující část
obsahuje podrobněji rozpracované agendy, kterým se CZ PRES bude věnovat v rámci
jednotlivých formací Rady EU.
Při definici priorit a celkového programu Česká republika vychází ze všech dílčích
programových dokumentů, které vzešly z dosavadní obsahové přípravy CZ PRES. Dále
čerpá ze strategických dokumentů EU, závěrů Evropských rad a Rad EU, společného
programu předsednického tria a programového prohlášení vlády. Zároveň dokument
reaguje i na aktuální výzvy jako je stávající mezinárodně-politická situace a agrese
Ruské federace na Ukrajině.
Příprava obsahové stránky CZ PRES probíhala již od konce roku 2019, a to jak na pracovní,
tak politické úrovni. V rámci ní byla připravena řada obsahových dokumentů – např.
tabulkový dokument k identifikaci sektorových agend CZ PRES, úvodní texty obecnějšího
rázu k jednotlivým formacím Rad, seznam legislativních návrhů, které s největší
pravděpodobností zasáhnou do CZ PRES s uvedením kýžených cílů v projednávání.
Na výše zmíněných obsahových dokumentech následně stavěla příprava národního
programu. Národní program se dělí do dvou separátních ale souvisejících částí:
I. Politické priority CZ PRES
Definováno je celkem pět politických priorit. Práce na nich byla zahájena po říjnových
volbách 2021 a probíhala na nejvyšší politické úrovni. Priority odráží dlouhodobé pozice
a české priority, které v EU prosazujeme, stejně jako pohled vládní pětikoalice na řešení
aktuálních geopolitických a hospodářských výzev.
II. Program CZ PRES podle formací Rady
Druhá část materiálu představuje souhrn legislativních a nelegislativních návrhů, které
jsou prioritní v rámci jednotlivých sektorových formací Rady. Dokument vznikl na základě
vstupů resortů a navazuje na výsledky procesu mapování sektorových agend, který probíhal
v posledním roce na pracovní úrovni.
Kromě již zmiňovaných obsahových dokumentů české priority vycházejí ze strategických
dokumentů EU jako je pracovní program Komise na rok 2022, závěrů Rad EU a Evropských
rad a společného programu předsednického tria. Zároveň odráží jak domácí politickou
situaci, tak otázky na poli mezinárodní. Dokument byl do poslední možné chvíle aktualizován
v návaznosti na vývoj projednávání agend ze FR PRES.
Rovněž z těchto důvodů byla finální podoba programu schválena vládou a představena až
těsně před samotným startem předsednictví tedy 15. června 2022.
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Hlavní směry politických priorit
V kontextu probíhajících prací na definici jednotlivých politických priorit vznikl zastřešující
dokument Hlavní směry politických priorit, který definuje obecná témata, na jejichž
základě budou konkrétní politické priority předsednictví postaveny.
Dokument identifikuje pět hlavních východisek:
I. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova UA
V návaznosti na probíhající vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině bude české předsednictví
podporovat úsilí EU uhájit suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny a zaměří se na zvládnutí
dopadů krize. CZ PRES přitom bude stavět na principech solidarity, efektivity a flexibility.
CZ PRES bude podnikat kroky k tomu, aby EU zvládla bezprecedentní uprchlickou vlnu
zejména žen a dětí z válkou postižené Ukrajiny. V tomto ohledu bude usilovat o vytvoření
nezbytných struktur na pomoc nejpostiženějším členským státům. Dalším důležitým úkolem
českého předsednictví bude poválečná obnova Ukrajiny a přiblížení rovněž UA evropské
perspektivě.
II. Energetická bezpečnost
České předsednictví se zaměří na otázky energetické bezpečnosti EU. Klíčové bude
redukovat závislost na ruském plynu, ropě a uhlí, přičemž významnou součástí bude
diverzifikace zdrojů včetně logistického zajištění, energetické úspory a zrychlení přechodu
na nízkoemisní a obnovitelné zdroje energie. V tomto kontextu však bude CZ PRES klást
důraz na implementaci vhodné kombinace nástrojů, které sníží negativní sociální
a ekonomické dopady vysokých cen energií.
III. Posilování obranných kapacit EU a bezpečnost kybernetického prostoru
České předsednictví se v souvislosti s globální nestabilitou zaměří na zvyšování bezpečnosti
a obranyschopnosti, a to především v partnerství s NATO. Významnou roli sehraje například
implementace klíčových témat v rámci Strategického kompasu, či rozvoj dlouhodobé
spolupráce na strategických vojenských systémech a investice do snížení technologické
závislosti. V souvislosti s bezpečností se CZ PRES bude zároveň věnovat kybernetickým
hrozbám a geopolitickým souvislostem nových technologií a vesmíru.
IV. Strategická odolnost evropské ekonomiky
Pandemie COVID-19 a Ruská agrese vůči Ukrajině způsobily disrupci komoditních trhů
a odkryly křehkost globálních dodavatelských řetězců. CZ PRES proto bude usilovat
o posílení strategické odolnosti, pro kterou je nezbytná podpora konkurenceschopnosti,
prohloubení volného obchodu s demokratickými státy ve světě, digitalizace a automatizace
evropského průmyslu.
V. Odolnost demokratických institucí.
Dlouhodobá prosperita a stabilita Evropy je založena na funkčních demokratických
mechanismech. České předsednictví se proto zaměří na posilování odolnosti institucí, které
mají zásadní vliv na udržování a rozvoj hodnot demokracie a právního státu v EU. Bude
podporovat dodržování a posilování svobod, lidských práv a evropských hodnot jak offline,
tak i online prostředí. Stěžejní bude posilování kapacit na podporu občanské společnosti
a nezávislých sdělovacích prostředků.
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Rozpočtové a personální zajištění
Centrální rozpočet CZ PRES dosahuje výše 1,8 mld. Kč, společně s výdaji resortních kapitol
pak 2,3 mld. Kč. Dle usnesení vlády č. 729/2019 a 721/2021 je státní správa posílena
o celkem 229 osob, z čehož 69 je vysláno na Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu.
V centrálním rozpočtu CZ PRES je dle usnesení vlády z roku 2019 (729/2019) alokováno
1,235 mld. Kč, které byly v létě 2021 posíleny usnesením vlády 721/2021 o dalších 200 mil.
Kč a poté v návrhu státního rozpočtu (SR) na 2022 o dalších 400 mil. Kč. Centrální
rozpočet tak celkově odpovídá výši 1,8 mld. Kč.
Z tohoto rozpočtu jsou vynakládány prostředky v souladu s dokumentem nazvaným
„Indikativní výhled“, který byl schválen vládou v roce 2019 a stanovuje organizační a finanční
odpovědnost za akce CZ PRES a její dělení mezi centrálního koordinátora a resorty.
Z tohoto rozpočtu jsou také pokryty náklady na personální posílení CZ PRES v řádu
229 lidí, z čehož 69 lidí prostřednictvím vyslání na Stálé zastoupení ČR při EU
v Bruselu.
Celá řada výdajů souvisejících s CZ PRES je dále vynakládána z resortních kapitol. Jen
na rok 2022 tyto prostředky představují více než půl mld. Výdaje jsou určeny např.
na doprovodný program během ministerských akcí nebo na kompletní zajištění akcí nižší
politické důležitosti konaných mimo centrální konferenční prostory.
V celkovém součtu obou hlavních komponent se výdaje na CZ PRES pohybují ve výši
2,3 mld. Kč.
Zmíněné únorové navýšení o 400 mil. Kč, které je odraženo ve SR na rok 2022, přiznává 3/4
prostředků ve prospěch MV včetně Policie ČR a budou primárně vynaloženy na zajištění
bezpečnosti během akcí. Zbylá část připadá ÚV jako centrálnímu koordinátorovi CZ PRES,
a to především z důvodu 18% inflace, která nastala od doby kalkulace původní výše
rozpočtu v letech 2018/2019.
Z hlediska vynakládání finančních prostředků na akce CZ PRES ještě stále existuje
relativně vysoká míra nejistoty, která je spojena např. s aktuální situací kolem pandemie
covid-19. ČR doufá, že většina akcí proběhne fyzicky, nicméně není vyloučeno, že některé
budou muset být přesunuty do online či hybridní podoby, což bude mít dopad na čerpání
celé řady komodit a služeb.

Organizačně - logistická příprava
V rámci organizačně-logistických příprav i nadále probíhají práce na zajištění akcí CZ PRES
včetně dokončování veřejných zakázek na jednotlivé doprovodné služby a komodity.
Pro konání akcí jsou zabezpečeny centrální konferenční prostory (pro neformální pracovní
skupiny, výbory, Rady, konference a další předsednická jednání). Zajištěn je rovněž prostor
pro summit prezidentů a předsedů vlád členských států EU v rámci předsednictví ČR v Radě
EU v roce 2022.
V rámci organizačně-logistických příprav i nadále probíhají práce na zajištění akcí CZ
PRES včetně dokončování veřejných zakázek na jednotlivé doprovodné služby a komodity.
Průběžně je aktualizován kalendář všech akcí na území ČR. Aktuálně se počítá
s organizací 319 akcí na území ČR během CZ PRES a přibližně další třicítkou akcí
v zahraničí.
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Úřad vlády ČR usiluje o expanzi do krajů, nejedná se však o přesun již zasmluvněných akcí,
ale o podporu nových akcí, které by byly určeny i širšímu publiku než jen ve formátu peerto-peer (i prostřednictvím udělování záštit).
Došlo k paralelní finalizaci kalendáře akcí v Bruselu a Lucemburku (jednání Evropských
rad, formálních Rad a jednání COREPER a COPS), který obsahuje rovněž termíny
neformálních Rad v ČR. Úřad vlády ČR vytvořil jeden obsáhlý kalendář, který sdružuje jak
politické, kulturní, ale i doprovodné akce (nejenom v ČR, ale i v zahraničí).
Pro konání akcí jsou zabezpečeny centrální konferenční prostory (pro neformální pracovní
skupiny, výbory, Rady, konference a další předsednická jednání), a samozřejmě i prostor
pro summit prezidentů a předsedů vlád členských států EU.
Co se týče summitu, jsou zajišťovány další nezbytné služby, a právě probíhají politické
diskuze nad termínem a tematickým zaměřením.
Dále probíhá dokončování otevřených řízení a uzavírání smluv z celé řady veřejných
zakázek na zajištění souvisejících služeb, jako je catering, AV technika, kulturní akce atd.

Komunikační a kulturní příprava
Komunikace byla do doby odhalení loga a spuštění webu a sociálních sítí v polovině
června částečně omezena v souladu s evropskými zvyklostmi a s ohledem na ostatní
předsednické země. Úřad vlády ČR až doposud informoval veřejnost prostřednictvím
edukativních článků, online platforem, workshopů a debat. Nově jsou hlavními
komunikačními kanály zmíněné platformy.
Na mediální kampaň CZ PRES proběhla veřejná zakázka na kreativní část, finalizován byl
jak spot pro domácí publikum, tak video k propagaci CZ PRES v zahraničí. Kampaň
v médiích započala v polovině června. V červnu běží na ČT dva minipořady o EU.
Připravena byla intenzivní kontaktní offline kampaň v regionech. Proběhla celostátní
výtvarná a literární soutěž pro studenty základních a středních škol s evropskou tematikou,
vítězné výtvarné dílo je vizuálem předsednické pohlednice.
Zasmluvněno bylo partnerství s ČT a ČRo ve věci zajištění host-broadcastingu. Je také
řešeno technické zabezpečení mediálního pokrytí a zprostředkování přenosu zahraničním
partnerům prostřednictvím European Broadcasting Union a Europe by Satellite.
Byly připraveny a vládou schváleny koncepční dokumenty s cílem harmonizovat formu
a způsob provedení komunikačních a informačních aktivit spojených s CZ PRES napříč
celou státní správou.
Dále byla zintenzivněna příprava logistiky médií a zajištění press centra během akcí
konaných v ČR a s tím spojených úkolů (minutovníky, organizace, plánování, příprava
akreditace novinářů).
Probíhají průzkumy veřejného mínění o názorech obyvatel ČR k evropské integraci
a předsednictví ČR v Radě EU vypracované Ústavem empirických výzkumů STEM.
Ve spolupráci s MK a MZV finalizujeme přípravu oficiálního kulturního programu CZ
PRES nejen v ČR, ale i v Bruselu. Dochází k finalizaci kalendáře kulturních akcí v ČR i v
Bruselu a zasmluvnění dodavatelů kulturního kontentu.
Zasmluvněny byly mj. zahajovací koncerty PKF v Rudolfinu a Bozaru v Bruselu, koncert
České filharmonie na Vltavě v Praze, zakončovací akce Vosto5 v Národním muzeu, již běžící
výstava a doprovodný program v centru DOX, či výstava Terra Alba během akce Desigblok.
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Další akce jsou v přípravě, například výstava Design a transformace ve spolupráci s VŠ
UMPRUM či spolupráce se Signal festivalem.
V rámci doprovodného kulturního programu v Bruselu i probíhá finalizace jednání s Národní
galerií Praha a Generálním sekretariátem Rady k výstavě v prostorách Rady.

INFORMACE O KOORDINACI PŘÍPRAV CZ PRES
Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU na Úřadu vlády ČR - naplňuje funkce uložené
Úřadu vlády České republiky na základě vládního usnesení č. 729/19 ze 14. října 2019.
Úřad vlády ČR je dle něj pověřen rolí centrálního koordinátora pro zajištění přípravy
a výkonu předsednictví CZ PRES.
Za účelem koordinace komunikačních aktivit souvisejících s CZ PRES je zřízena
Strategická komunikační skupina (SKS), jejímiž členy jsou zástupci resortů z tiskových
odborů a věcných útvarů věnujících se agendě EU. Spuštěna byla operativní 3minutová
skupina sdružující resorty na pracovní úrovni pro okamžitou koordinaci.
Za účelem koordinace organizační, logistické, bezpečnostní, protokolární a finanční
stránky zajištění akcí pořádaných v době předsednictví na území ČR tzv. Centrální
organizační skupinu pro přípravu českého předsednictví, (COS) jejímiž členy jsou
zástupci ústředních orgánů státní správy (ÚOSS), ale také Magistrátu hlavního města
Prahy, Letiště Václava Havla nebo bezpečnostních složek.
Koordinace obsahové přípravy probíhá prostřednictvím pracovního výboru pro EU (PVEU). Jedná se o pracovní orgánem VV-EU a zasedá na úrovni náměstků ministrů případně
dalších osob pověřených členy vlády k jejich zastupování v rámci PV-EU. PV-EU se
schází pravidelně každé úterý v budově Úřadu vlády ČR a bodu souvisejícímu s přípravou
CZ PRES se věnuje konstantně od roku 2020.
Pravidelný bod CZ PRES je také zařazen již od roku 2018 na jednání Pracovní tým Rady
hospodářské a sociální dohody pro EU, v jehož fóru kromě zástupců ústředních orgánů
státní správy zasedají rovněž hospodářští a sociální partneři.
Ve vztahu k partnerům ze zastupitelských úřadů zemí EU26 v ČR a Zastoupení
Evropské komise byla zřízena a zasedá koordinační skupina zejména k logistice.
Kromě výše zmíněných čtyř hlavních koordinačních mechanismů je příprava CZ PRES
pravidelně projednávána s celou řadou dalších těles a orgánů, mezi něž například
patří:






Výbor pro evropské záležitosti - Poslanecká sněmovna PČR
Výbor pro záležitosti Evropské unie - Senát PČR
Komise pro bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě EU – MV
Národní konvent o EU
instituce EU - Generální sekretariát Rady (GSR), Evropská komise a Evropský
parlament.

Přípravné práce na CZ PRES rovněž vyžadují obsáhlé bilaterální konzultace nejen napříč
státní správou, ale rovněž se zainteresovanými stranami, které probíhají od čistě technické
pracovní úrovně po tu nejvyšší.
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