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PODKLAD PRO 164. PLENÁRNÍ SCHŮZI RHSD ČR 

Příprava předsednictví ČR v Radě EU (stav k 1. 3. 2022) 

Příprava obsahové stránky CZ PRES 

 

1. Východiska pro priority a zahájení mapování agend  

Práce na obsahové stránce předsednictví v úvodní fázi let 2020 a první poloviny roku 2021 lze 
rozdělit do několika provázaných oblastí: identifikace agend pro CZ PRES, práce na přípravě 
dokumentů k obsahové agendě, komunikace s partnery na národní úrovni a s kolegy 
z předsednického tria - Francie (FR) a Švédska (SE) v rámci tvorby programu tria a zajištění 
kontinuity předsednictví. 

Úvod k přípravě obsahových dokumentů a harmonogram prací 

Práce na obsahové přípravě probíhají v souladu s dokumentem Příprava obsahové stránky 
předsednictví ČR v Radě EU, který byl schválen 14. srpna 2020 Výborem pro EU na pracovní 
úrovni. Obsahuje základní kroky pro přípravu sektorových agend, společného programu 
předsednického tria a pracovního programu CZ PRES. Zároveň uvádí základní popis těchto 
dokumentů, jejich účel a předběžný časový harmonogram.   

 

 

Příprava obsahových dokumentů k CZ PRES odstartovala na podzim 2019, kdy byly rezorty 
požádány o identifikaci hlavních prioritních oblastí za své sektorové agendy.  

Výsledkem byl dokument Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU, který byl 
předmětem několika kol připomínkovacího řízení a byl projednáván mj. ve Výboru pro záležitosti 
EU Senátu, Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Projednáván byl na jednání PT 
RHSD a zaslán Svazu měst a obcí a Asociaci krajů. Zároveň byl dokument předmětem veřejných 
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konzultací v červnu 2020. Následně byl dokument přijat Výborem pro EU na vládní úrovni dne 21. 
září 2020.  

Jeho cílem bylo vytvořit zastřešující a podpůrný text obecného charakteru, který zachycuje seznam 
všech hlavních témat pro jednotlivé resorty, nebo ta témata, která se případně mohou stát 
důležitými v období výkonu CZ PRES. Východiska byla sdílena s partnery ze zemí EU.  

Další fáze prací na obsahových dokumentech byla zahájena procesem mapování sektorových 
agend, přičemž výsledkem jsou dva hlavní dokumenty:  

1. Dokument k sektorovým agendám - obsahuje úvodní texty k jednotlivým formacím Rady 
EU;  

2. Tabulky k sektorovým agendám - obsahuje aktualizované agendy, očekáváné legislativní 
i nelegislativní dokumenty, které resorty identifikovaly, že budou mít přesah do 
předsednictví ČR, tzv. mapování.  

Oba dokumenty byly schváleny dne 31. května 2021 Výborem pro EU na vládní úrovni, a následně 
znovu po aktualizaci vládou dne 5. listopadu 2021. Nadále jsou aktualizovány, rozpracovávány a 
budou se upřesňovat s blížícím se předsednictvím. Tento proces umožnil identifikovat klíčové 
oblasti pro CZ PRES, které jsou současně podrobeny politickému zhodnocení důležitosti a 
relevantnosti vybraných oblastí ze strany nové vlády.  Více k oběma dokumentům v nadcházející 
pasáži.  

 

Příprava sektorové agendy CZ PRES 

 

2. Sektorové agendy a sektorové priority  

Za přípravu obsahové stránky předsednictví za jednotlivé resorty odpovídají resortní koordinátoři, 
členové Výboru pro EU na pracovní úrovni (PV-EU). Resorty jsou zodpovědné za rozpracování 
priorit předsednictví dle sektorových formací Rady, obsahovou přípravu ministerských jednání, 
dalších jednání na vysoké politické úrovni a jednání na expertní a pracovní úrovni v jejich gesci.  

Sektorová agenda CZ PRES představuje veškerá témata, která budou v průběhu CZ PRES 
rozjednána v rámci jednotlivých formací Rady EU (bez ohledu na preference ČR). 

Sektorové priority CZ PRES představují ta témata, která chce CZ aktivně prosazovat v průběhu 
CZ PRES při jednáních v rámci jednotlivých formací Rady, v souladu s Východisky pro priority 
předsednictví ČR v Radě EU. 

Mapování sektorových agend 

Proces mapování sektorových agend probíhal v druhé polovině roku 2020 s cílem 
identifikovat v rámci jednotlivých formací Rady agendy CZ PRES, které vyplynou z již 
předložených iniciativ, respektive iniciativ, které Evropská komise dlouhodobě plánuje předložit, a 
mohou zasáhnout do období CZ PRES.  

Tomuto kroku u některých resortů předcházelo schválení vlastních interních dokumentů, ať již k 
přípravě obsahové stránky a identifikaci vlastních prioritních témat v kontextu evropské 
agendy, tak i k procesním záležitostem, komplexně řešícím přípravu CZ PRES.  

Ke konci roku 2020 byl také zahájen postupný proces prioritizace předběžných legislativních 
návrhů v gesci jednotlivých resortů a určení oblastí, kterým bude chtít ČR věnovat zvýšenou 
pozornost během předsednictví.  

U řady resortů probíhala příprava v úzké součinnosti se Stálým zastoupením ČR při EU (SZ), 
dalšími resorty či relevantními orgány státní správy.  

Na začátku roku 2021 vznikl ucelený dokument Mapování sektorových agend v rámci příprav 
CZ PRES 2022 v tabulkové podobě.  

Dokument byl připraven v návaznosti na harmonogram stanovený v dokumentu Příprava obsahové 
stránky předsednictví ČR v Radě EU. 
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Jeho cílem je vytvořit přehled hlavních témat, strategických, legislativních i nelegislativních 
dokumentů, které budou klíčové pro CZ PRES, a zároveň zpracovat stručné podklady k pozicím 
členů tria včetně naznačení stupně priority pro české předsednictví.  

Dokument byl zároveň doplněn o materiál Sektorové agendy předsednictví ČR, který obsahuje 
úvodní texty k jednotlivým formacím Rady. Do procesu přípravy byli zapojeni členové Výboru pro 
EU na pracovní úrovni a pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro EU. Oba 
dokumenty prošly několika koly připomínkového řízení, přijaty byly Výborem pro EU na vládní 
úrovni dne 31. května 2021, a následně schválen vládou 5. listopadu 2021.  

Oba dokumenty navazují na již schválená Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU. 
Odráží rovněž dlouhodobé priority ČR v EU, jakými jsou například důraz na vnitřní trh, volný 
obchod a dohody o něm se třetími zeměmi, ekonomickou konvergenci či politiku rozšiřování. V 
obou případech se jedná o živé dokumenty, které jsou postupně aktualizovány a 
konkretizovány s blížícím se předsednictvím.  

Prioritní oblasti a klíčová témata byla od začátku identifikována záměrně široce, a to s ohledem 
na vývoj projednávání během dalších předsednictví a volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR.  

Aktualizace těchto dokumentů je činěna i s ohledem na pracovní program Evropské komise na 
rok 2022, vývoj agend během FR PRES, a zároveň s ohledem na programové prohlášení nové 
vlády a její priority.   

Aktualizace dokumentu k sektorovým agendám budou probíhat souběžně s procesem prioritizace 
agend, a to až do začátku českého předsednictví v Radě EU v červenci 2022. V průběhu ledna 
a února 2022 proběhla další aktualizace dokumentů, iniciovaná za účelem mít k dispozici aktuální 
informace, které byly následně předány vládě vzešlé z podzimních voleb.  

Nyní se současná vláda bude soustředit na finalizaci národních (politických) priorit 
předsednictví, které budou určeny v pozdější fázi příprav, a které budou rámovat národní program 
českého předsednictví v Radě EU. 

 

Příprava programu předsednického tria (FR-CZ-SE) 

 

3. Příprava programu tria 

Práce tria představuje jednu z rovin obsahových příprav českého předsednictví v Radě EU. 
Česká republika se na předsednictví v Radě EU připravuje spolu s Francií a Švédskem. V praxi to 
znamená především koordinaci aktivit a přípravu společného osmnáctiměsíčního programu. 

Program předsednického tria zajišťuje obsahovou návaznost všech tří předsednictví 
při zohlednění jejich priorit. Předsednické trio zpracovává společný 18měsíční program 
francouzského, českého a švédského předsednictví, který vymezuje základní programový 
rámec a udává agendu působení Rady EU pro období od ledna 2022 do června 2023.  

Program země sestavují společně ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady EU a opírá se 
o aktuálně projednávané otázky na půdě EU, a zároveň o hlavní prioritní oblasti jednotlivých 
členů tria. 

Komunikace se zástupci z předsednického tria 

Neformální diskuze se zástupci předsednických týmů z Francie a Švédska zahájil Úřad vlády 
ČR se zapojením Stálého zastoupení již v prosinci 2019. Přípravy samotného programu tria 
odstartovaly dle společné domluvy prvním návrhem ze strany Francie, který Česká republika 
a Švédsko připomínkovaly s cílem připravit znění vyhovující všem třem státům. 

V průběhu roku 2020 tyto diskuze nadále pokračovaly i na úrovni jednotlivých resortů 
a připravily tak půdu pro vyjednávání o oficiálním programu předsednického tria v roce 2021. 
Debaty o sporných bodech byly vedeny na různých úrovních – do té pracovní se s Úřadem vlády 
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ČR zapojily jednotlivé resorty a Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, a jednali o nich také 
velvyslanci při EU. 

Příprava programu předsednického tria  

Na začátku roku 2021 členové tria obdrželi od Generálního sekretariátu Rady (GSR) indikativní 
kalendář pro přípravu společného programu tria. Mezi partnery tria následně došlo k dohodě o 
vytvoření společného vstupu pro GSR za účelem poskytnutí podkladu pro vytvoření 
prvního návrhu pro trio program. 

Resorty po aktualizaci sektorových agend na začátku roku 2021 a identifikaci hlavních prioritních 
oblastí zhodnotili své priority i z jiných hledisek a připravily tak seznam hlavních priorit v 
rámci svých sektorových Rad, sloužící jako podkladový materiál pro vstupy pro GSR. 

V průběhu dubna a května 2021 probíhala intenzivní jednání a několik kol připomínek 
na vnitrostátní úrovni resortů i v rámci členů tria k navrhovanému textu. Reakce ČR 
s argumentářem byly vždy projednány se členy Výboru pro EU na pracovní úrovni. Výsledný 
kompromisní text společného vstupu tria byl následně odeslán dne 4. června 2021 GSR.   

Po zaslání prvního návrhu programu tria z pera GSR, vycházejícího ze společného vstupu 
předsednických zemí, ke kterému došlo v polovině července 2021, následovala příprava pozice 
ČR k navrhovanému textu.  

Od září do listopadu 2021 byl program předmětem jednání a připomínkování na úrovni 
Stálého zastoupení (primárně na úrovni diplomatů Antici a Mertens). V konečné fázi na přelomu 
listopadu a prosince byli zapojeni státní tajemníci/ministři pro EU i velvyslanci v Bruselu.  

Schválení programu předsednického tria 

Návrh trio programu byl všemi členskými státy schválen na Radě GAC dne 14. prosince 2021. 
Jednalo se o úspěšné završení více jak roční intenzivní spolupráce Úřadu vlády ČR, 
ministerstev, Stálého zastoupení, našich trio partnerů, Generálního sekretariátu Rady EU 
a externích partnerů. Program tria se opírá o aktuálně projednávané otázky na půdě EU, 
a zároveň o hlavní prioritní oblasti jednotlivých členů tria.  

Stěžejní část trio programu (vyjma úvodu) je rozdělena do čtyř pilířů, v rámci kterých jsou 
uvedeny klíčové návrhy a otázky, kterými se Rada EU bude v nadcházejícím období zabývat.  

Struktura kopíruje tzv. strategickou agendu, kterou pro nadcházející volební období schválila 
Evropská rada, po posledních volbách do Evropského parlamentu v červnu 2019. Věnuje se tak:  

1. Ochraně občanů a svobod  
2. Budování naší hospodářské základny: evropskému modelu pro budoucnost  
3. Budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální Evropy 
4. Prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě 

 

Program tria je veřejným dokumentem. 

 

Formování národních priorit CZ PRES  

 

4. Národní priority 

České priority budou primárně vycházet ze všech výše popsaných dílčích programových 
dokumentů, jež slouží jako vstupy do pracovního programu. Pracovní program CZ PRES 2022 
bude po schválení vládou představen na začátku CZ PRES. 

Národní program v úvodu stručně popíše politické prioritní oblasti, které budou představovat 
hlavní vodítka a cíle České republiky v předsednické funkci. Navazující část bude obsahovat 
podrobněji rozpracované agendy, kterými se CZ PRES bude v rámci vnitřních a vnějších 
politik Unie zabývat.  

http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/aktuality/ST_14441_2021_INIT_cs.pdf


Stránka 5 (celkem 8) 

Při definici priorit a celkového programu bude Česká republika vycházet ze strategických 
dokumentů EU, závěrů Evropských rad a Rad EU a společného programu předsednického 
tria. Zároveň bude dokument reagovat i na aktuální výzvy, které před Evropskou unií vyvstanou v 
měsících či týdnech před začátkem druhé poloviny roku 2022.  

Politické priority 

Počet politických priorit bude omezený (1-3 okruhy) a schváleny budou na vládní úrovni orientačně 
v polovině června 2022. Definice politických priorit byla zahájena až po volbách 2021, s tím, že by 
měly však odrážet dlouhodobé pozice a české priority, které v EU prosazujeme a zároveň 
vycházet z oblastí, které dříve určily resorty v rámci tvorby dílčích obsahových dokumentů. 

Příprava pracovního programu CZ PRES   

České priority budou primárně navazovat na výše zmiňované dokumenty, které podléhají 
pravidelné aktualizaci. Kromě dlouhodobých zájmů České republiky budou priority 
reflektovat i politickou situaci, aktuální otázky na poli mezinárodní politiky a rovněž 
pracovní program Komise na rok 2022. 

Při definici priorit a celkového programu bude Česká republika vycházet nejen ze strategických 
dokumentů EU, ale i závěrů Rad EU a Evropských rad a společného programu 
předsednického tria. Zároveň bude dokument reagovat i na aktuální výzvy, které před Evropskou 
unií vyvstanou v měsících či týdnech před začátkem druhé poloviny roku 2022. Pracovní program 
bude konzultován mj. s Parlamentem ČR, poslanci Evropského parlamentu a dalšími relevantními 
subjekty. 

Priority budou v každém případě odrážet dlouhodobé pozice a české priority, které v EU 
prosazujeme jako je vnitřní trh, energetická bezpečnost, hospodářská konvergence, otevřená 
a ambiciózní obchodní politika, bezpečnost, rozšíření apod. 

V neposlední řadě budou priority do značné míry záležet i na vývoji projednávání agend ze FR 
PRES. Například v oblasti digitálního vnitřního trhu či kyberbezpečnosti by byly přirozenou prioritou 
CZ návrhy Digital Single Market (DSA), Digital Market Act (DMA) nebo Network Information 
Security (NIS), nicméně míra ambice bude záležet, kam se podaří dojít FR PRES v dialogu a Radě 
a s EP.  Na stole bude řada dalších návrhů mj. Akt k umělé inteligenci, Evropská digitální identita či 
Akt o datech.   

Z těchto důvodu tak bude finální podoba programu připravena až těsně před samotným startem 
předsednictví, tedy kolem poloviny června 2022.  

Jde o standardní časování, např. FR PRES představilo ústy prezidenta Macrona své priority až 
těsně přes zahájením FR PRES dne 10. prosince 2021.  

Nová vláda má tak dostatek času detailně posoudit stav příprav, prozkoumat vládní pozice a do 
priorit CZ PRES promítnout programové prohlášení vlády a další prioritní oblasti.  

 

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.  
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Z tohoto rozpočtu jsou také poryty 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 dvou hlavních komponent se výdaje na CZ PRES pohybují ve výši 
2,3 mld. Kč.  

Zmíněné únorové navýšení o 400 mil. Kč, které je odraženo v návrhu 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 přípravy a vyhlašování veřejných zakázek na jednotlivé doprovodné služby. Pro konání akcí 
jsou zabezpečeny centrální konferenční prostory (pro neformální pracovní skupiny, výbory, 
konference a další předsednická jednání a nově i neformální Rady). 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 přípravy a vyhlašování veřejných zakázek na jednotlivé doprovodné služby. 

Průběžně je aktualizován kalendář všech akcí na území ČR. Aktuálně se počítá s organizací více 
než 260 akcí na území ČR během CZ PRES a přibližně další třicítkou akcí v zahraničí.  

Úřad vlády ČR usilujeme 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 peer-to-peer (i 
prostřednictvím udělování záštit).  

Došlo k paralelní přípravě kalendáře akcí v Bruselu a Lucemburku (jednání Evropských rad, 
formálních Rad a jednání COREPER a COPS), který obsahuje rovněž termíny neformálních Rad v 
ČR. V současné době ÚV pracuje na vytvoření jednoho obsáhlého kalendáře, který by 
sdružoval 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, konference a další předsednická jednání a nově i neformální Rady), 
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 příprava, vyhlašování otevřených řízení a uzavírání smluv z celé řady veřejných 
zakázek na zajištění souvisejících služeb, jako je ubytování, catering, tlumočení, dárkové 
předměty, kulturní akce atd.  
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Komunikační a kulturní příprava  

Komunikace je značně omezena evropskými standardy s ohledem na ostatní předsednické země, 
kdy například až do poloviny června nedojde ke zveřejnění loga či spuštění oficiální webové 
stránky CZ PRES. ÚV však pokračuje v informování veřejnosti prostřednictvím edukativních 
článků, online platforem, workshopů a debat.  

Na mediální kampaň CZ PRES byla vyhlášena veřejná zakázka. V jejím rámci bude rovněž 
připraven jak spot pro domácí publikum, tak video k propagaci CZ PRES v zahraničí. V rámci 
zajištění mediální kampaně se kontinuálně uskutečnila řada schůzek za účelem navazování 
mediálních partnerství a příprava intenzivní kontaktní offline kampaně v regionech. Zároveň 
probíhá celostátní výtvarná a literární soutěž pro studenty základních a středních škol s evropskou 
tematikou, lákadlem jsou atraktivní ceny pro výherce. 

Generální sekretariát Rady ve spolupráci s ÚV nadále intenzivně spolupracuje při přípravě 
oficiální webové stránky CZ PRES. Předmětem již několikaměsíčních jednání je například 
architektura webu, zabezpečení, struktura obsahu, ale i vizuální stránka. 

I nadále probíhá série schůzek s ČT a ČRo ve věci zajištění host-broadcastingu, tedy zajištění 
mediálního pokrytí nejvyšších politických a doprovodných kulturních akcí a jejich zprostředkování 
zahraničním partnerům. 

V rámci komunikace jsou také připravovány koncepční dokumenty s cílem harmonizovat formu a 
způsob provedení komunikačních a informačních aktivit spojených s CZ PRES napříč celou státní 
správou. 

Dále byla započata intenzivnější příprava logistiky médií a zajištění press centra a s tím 
spojených úkolů (minutovníky, organizace, plánování, příprava akreditace novinářů). 

ÚV nadále pokračuje ve spolupráci zejména s MK a MZV na přípravě oficiálního kulturního 
programu CZ PRES. V tuto chvíli se dochází k finalizaci kalendáře kulturních akcí v ČR 
i v Bruselu a zasmluvnění dodavatelů kulturního kontentu. 

Momentálně probíhají intenzivní jednání k zakončovací akci CZ PRES v Národním muzeu 
a k dalším jednotlivým akcím doprovodného programu v rámci ČR. V říjnu 2021 uzavřel Úřad vlády 
ČR smlouvu k zahajovacímu koncertu v Rudolfinu a nadále podniká všechny administrativní 
kroky k zajištění akcí spolu s mediálním pokrytím. 

V rámci kulturního programu v Bruselu je program zahajovacího a závěrečného koncertu 
schválen ze strany Bozar, kde se obě akce uskuteční. I nadále probíhají intenzivní jednání 
s Národní galerií Praha a Generálním sekretariátem Rady k výstavě v prostorách Rady. 
Intenzivně rovněž pokračuje příprava výstavy Design a transformace připravovanou ve spolupráci 
s VŠ UMPRUM a Moravskou galerií v Brně. 

V listopadu 2021 byla podepsána smlouva s rodinnou sklárnou Rückl, jejíž speciální edice křišťálu 
EUROPE (sklenice, karafy), navržena specificky pro CZ PRES, bude součástí protokolárních darů, 
a to v souladu s vládou schváleným materiálem k propagačním předmětům a protokolárním 
darům.  
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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. Odbor se dělí na dvě oddělení: Oddělení pro logistiku 
a organizaci předsednictví ČR v Radě EU a Oddělení pro komunikaci předsednictví 
ČR v  Radě EU.  

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. 

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 (PV-
EU). 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  

 Odborná pracovní skupina BRS - formát hybrid  

 porady MV s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy  

 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.  

 

 


