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Program tria: Diskutujeme s Francií i
Švédskem

Intenzivní koordinace vstupů pro společný program
tria pokračuje, průběh příprav francouzského
předsednictví v Praze představil v září Alexandre
Adam, poradce francouzského prezidenta pro EU.
Zástupce Úřadu vlády (ÚV) informoval o francouzských
postojích na téma jako je ochrana klimatu nebo
migrace.

Francouzské předsednictví proběhne ve složitém
kontextu prezidentských voleb a voleb do Národního
shromáždění, ale je připraveno vykonávat funkci
s plným nasazením. V současné době Francouzi
stanovili obecné i politické cíle, mezi které patří balíček
Fit for 55, digitalizace (zejména kyberbezpečnost) nebo
obrana (Strategický kompas).

Přínosná byla také zářijová diskuze se švédským
ministrem pro EU Hansem Dahlgrenem, které se
zúčastnili i zástupci ministerstev. Švédsko za své
priority považuje především respekt k právnímu státu
ve všech zemích EU a otázky klimatu. Bude se také
stejně jako Česko soustředit na vnitřní trh, digitální
problematiku, bezpečnost nebo hospodářský růst.

Další setkání s partnery tria proběhlo 30. září na úrovni
bruselských diplomatů, kteří jednali o prvním návrhu
společného programu a nastínili další harmonogram
prací.

Zasedla Komise pro bezpečnostní zajištění 
CZ PRES

Pod vedením Ministerstva vnitra v září zasedlo těleso
zřízené za účelem koordinace bezpečnosti. Uskupení
má 35 členů včetně Policie ČR, zpravodajských služeb,
zástupců NÚKIBu, NBÚ, i Letiště Václava Havla.
Účastníci se v průběhu roku setkávají především
v menších pracovních skupinách. Zásadní byla
aktualizace citlivosti plánovaných akcí, od které se
odvíjí bezpečnostní zajištění.

Zohledněna byla také bezpečnostní otázka
připravených veřejných zakázek. Na programu byla i
otázka uzavírek Prahy v druhé polovině příštího roku.
Členové skupiny jsou v kontaktu s Generálním
sekretariátem Rady (GSR), protože se budou podílet na
zajištění některých vrcholných akcí v Bruselu.

Vozový park: Oznámíme dodavatele

Veřejnost se již brzy dozví, kdo dodá elektromobily
pro CZ PRES. ÚV se nachází těsně před podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem první části veřejné
zakázky, která se týká osobních elektrických vozů pro
přepravu hlav delegací. Informace o vybrané
společnosti budou zveřejněny bezprostředně po
podepsání smlouvy.

ÚV připravuje také další části veřejné zakázky, a to na
mikrobusy a pancéřové vozy. Obě dvě části budou
vypsány v průběhu října. Zbývající část zakázky, která
se týká autobusové dopravy, bude vypsána v listopadu.
Do konce roku tak bude rozhodnuto o veškerém
vozovém parku.

Prahu navštívila delegace EK k zajištění
tlumočení

Během předsednických akcí bude třeba zajistit
tlumočení do většího počtu jazyků. V procesu je proto
podpis smlouvy o centralizovaném zadávání k veřejné
zakázce na tlumočení. Bezprostředně po podpisu bude
zakázka zveřejněna. Počty akcí, na které bude třeba
tlumočení zajistit, budou upřesněny až v rámci dílčích
objednávek.

Zvláštní postup se vztahuje na tlumočení 15 pracovních
skupin, které budou mít status oficiálního zasedání.
V tomto případě se uplatní pravidlo, že jsou tlumočeny
prostřednictvím tlumočnické a konferenční služby
Evropské komise (SCIC). Představitelé této
tlumočnické služby proto navštívili Prahu.

Připravujeme web www.eu2022.cz

Architekturu oficiálního webu předsednictví, který má
zaregistrovanou doménu www.eu2022.cz, dodá GSR.
Samozřejmostí je úprava architektury a designu webu
podle potřeb CZ PRES. Projekt přípravy webu je již
rozjetý, k dispozici je funkční analýza, informační
architektura i plán pro dodání obsahu. V průběhu října
proběhne školení redakčního týmu.

S projektovým týmem GSR jednáme také o využití tzv.
portálu PPI (Presidency Portal for Informal Events)
pro neformální akce a jeho propojení s akreditačním
systémem. Portál nabízí registrovaným delegátům řadu
funkcionalit, a umožňuje zejména ukládat a sdílet
důležité dokumenty.
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Přenosy pro média zajistí ČT a ČRo

ÚV pracuje na zajištění mediálního pokrytí nejvyšších
politických akcí nejen na území ČR, ale i na přenosu
signálu zahraničním partnerům v rámci EBU (European
Broadcasting Union) a televizním pokrytí EbS (Europe
by Satellite). Zabezpečení signálu je úkol pro tzv. host-
broadcastera. V této věci probíhá série schůzek s ČT,
ČRo a EBU, zároveň proběhla prohlídka konferenčních
prostor. Řeší se také technické zabezpečení mediálního
pokrytí ve spojitosti s plánovanou zakázkou na AV
vybavení.

Kultura jako ozdoba CZ PRES

Nepřehlédnutelnou součástí českého předsednictví
bude doprovodný kulturní program. Komunikační
oddělení Úřadu vlády intenzivně pracuje na programu
tak, aby byl kvalitní, inovativní, zábavný a rozmanitý a
oslovoval širokou veřejnost. V těchto týdnech
připravujeme zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
na produkční zajištění takzvané Czech street party v
Bruselu.

Z dalších projektů již můžeme jmenovat podporu
výstavy Design a transformace v prestižním
bruselském centru designu ADAM. Informace o dalších
kulturních aktivitách v ČR i Bruselu budou následovat v
průběhu podzimu.

Do příprav CZ PRES zapojujeme externí
odborníky

S cílem zvýšit informační bezpečnost a připravit
strategickou komunikaci během českého předsednictví
proběhl minitendr Technologické agentury ČR.
Výzkumný projekt se zaměřil na boj proti
dezinformacím a komunikaci krizí. Řešitelem grantu je
konsorcium EUROPEUM, AMO a STEM, jehož zástupci
prezentovali výsledky výzkumu na zářijovém jednání
Strategické komunikační skupiny. Toto uskupení
sdružuje komunikační specialisty ÚV, ministerstev a
také zástupce vybraných subjektů včetně obou komor
Parlamentu ČR.

ÚV dále nechal zpracovat průzkum veřejného mínění
o názorech obyvatel ČR na evropskou integraci a
předsednictví ČR v Radě EU. Průzkum zpracoval STEM,
který pracovníkům ÚV v září prezentoval výsledky.
Průzkum ukázal, že informovanost veřejnosti o
blížícím se předsednictví narůstá. Zároveň se
dotazoval i na dílčí témata s ohledem na formování
národních priorit. Poznatky budou využity mj. i jako
podklad pro veřejnou zakázku na zajištění mediální
kampaně. S výsledky se v listopadu seznámí také
zástupci Strategické komunikační skupiny.

Workshopy o prioritách

ÚV uspořádal kulatý stůl v souvislosti se schválením
Zprávy o naplňování úkolů spojených s předsednictvím
ČR. Cílovou skupinou byli nejenom novináři, ale i
odborná veřejnost jako zástupci think-tanků či
univerzit.

Hybridní formou pak proběhl diskuzní workshop pro
novináře na téma příprava priorit a kontextu
předsednictví. Odborníci ÚV novinářům prezentovali
proces koordinace evropských politik v ČR a
mechanismus formování programu tria a národních
priorit.
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