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Velký pokrok v obsahové přípravě CZ 

PRES

K zásadním posunům dochází v přípravě obsahové
stránky českého předsednictví. Důležitou informací je,
že v současné době probíhají finální práce na
programu tria, tedy společného programu Francie,
České republiky a Švédska. Tyto tři státy v něm vytyčují
hlavní priority, o jejichž naplnění budou v následujících
osmnácti měsících při svých předsednictvích v Radě EU
usilovat. Program tria by měl být schválen Radou pro
obecné záležitosti 14. prosince a následně by měl být
představen veřejnosti.

V obsahové rovině ještě stojí za vyzdvihnutí, že na
základě připomínek resortů byl aktualizován přehled
zapojení partnerů do konzultací, a také, že probíhají
bilaterální jednání na pracovní úrovni s jednotlivými
resorty k mapování sektorových agend.

O komunikačních aspektech CZ PRES se 

jednalo v Bruselu

Ve dnech 11. a 12. listopadu se zástupci Odboru pro
předsednictví ČR v Radě EU zúčastnili v Bruselu
několika jednání týkajících se zajištění komunikace
CZ PRES. Nejprve proběhl workshop k mediálním a
komunikačním aktivitám s ředitelkou odboru
komunikace Generálního sekretariátu Rady (GSR)
Nicole Bayer, a také ředitelkou odboru informací a
dosahu Ingou Rosinskou. Workshop řešil například
sociální sítě a web, či koordinační mechanismus mezi
GSR, Stálým zastoupením (SZ) a Úřadem vlády ČR (ÚV).
Proběhla též schůzka s GSR ohledně výstavy v Radě
EU – termín schvalování byl posunut na leden 2022 a
došlo k propojení zástupců CZ PRES a FR PRES, aby se
domluvili ohledně předání prostoru instalace.

V Bruselu se uskutečnila také schůzka s týmem
Stálého zastoupení ČR při EU na různých úrovních.
Zástupci ÚV tak navázali na průběžná online jednání a
využili možnost diskutovat o různých aspektech
příprav - jak komunikačních, tak obsahových i
logistických. V lednu příštího roku je ve výhledu větší
fyzické setkání zástupců obou institucí, tentokrát v
Praze, pokud to epidemiologická situace dovolí.

Jednání o zajištění host-broadcastingu
neustále probíhají

Kvalitní mediální prezentace CZ PRES směrem k
veřejnosti je oprávněně mezi nejvyššími prioritami. V
průběhu listopadu se proto realizovala další kola
jednání k host-broadcastingu s Českou televizí (ČT),
Českým rozhlasem (ČRo) a Evropskou vysílací unií
(EBU).

ÚV spolu s ČT, ČRo a EBU řešil technické aspekty
mediálního pokrytí. Zástupci společně absolvovali
sérii prohlídek relevantních prostor a také pokročili v
otázkách právního zajištění spolupráce.

Předsednický web CZ PRES se rýsuje

Zástupci Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)
společně s představiteli GSR pokračují v aktivní
spolupráci na stavbě předsednického webu pro potřeby
CZ PRES. Web bude fungovat na bázi jednotné šablony
pro předsednické weby vyvinuté GSR. GSR již poskytl
ÚV první návrhy architektury a designu webu, které
zástupci PRE měli možnost v pátek 26. listopadu
připomínkovat. V nejbližších devíti týdnech poběží
schvalovací kolečko.

Úřad vlády České republiky
Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU

Listopad 2021
1



Další školení s Generálním sekretariátem 
a Evropským parlamentem

V minulém týdnu se uskutečnila školení s Generálním
sekretariátem Rady (GSR). Ve dnech 23. a 24.
listopadu proběhlo školení pro předsedy pracovních
skupin a alternáty, které se zaměřilo na předsedání v
pracovních skupinách, a také na podporu, kterou GSR
poskytuje předsedající zemi. Na prosinec 2021 a leden
2022 je pak naplánováno obsahově podobné školení,
avšak v tomto případě pro experty a koordinátory ve
skupinách. Dne 19. listopadu se pak uskutečnilo
školení s Evropským parlamentem (EP) na Stálém
zastoupení zaměřené na spolupráci předsednické země
právě s EP. Školení se pasivně zúčastnil zástupce
Odboru pro předsednictví a na základě pozitivní zpětné
vazby bylo nově školení naplánováno i pro pracovníky z
ústředí, a to v únoru a březnu 2022.

Probíhají další jednání se stakeholdery

Hned několik konzultací se stakeholdery se uskutečnilo
na přelomu listopadu a prosince. Ve dnech 24. listopadu
a 1. prosince proběhlo setkání státní tajemnice pro
evropské záležitosti Mileny Hrdinkové s náměstky
resortů k průběhu příprav. Další virtuální jednání
proběhlo 25. listopadu s hejtmany a zástupci všech
krajů. Dne 1. prosince se pak uskutečnilo jednání
Strategické komunikační skupiny k CZ PRES a 3.
prosince zasedla Centrální organizační skupina, aby
probrala postup příprav. Dne 2. prosince také proběhl
workshop s novináři k praktickým aspektům
fungování Rady EU, a zároveň i debata k
doprovodným akcím CZ PRES think tanku Europeum,
ve které Odbor pro předsednictví zastupovala vedoucí
oddělení komunikace.

Pokračují práce na akreditačním systému

Dne 9. listopadu se uskutečnila schůzka za účasti
bezpečnostních složek, ÚV a dodavatele
akreditačního systému, na které byly uspokojivě
zodpovězeny všechny dotazy, které měl dodavatel
systému směrem k bezpečnostním složkám. Může tak
pokračovat práce na betaverzi, která by měla být dle
dosavadních informací k dispozici do půlky prosince.
Poté bude následovat její prezentace pro rezorty.

Úřad vlády nabírá styčné koordinátory

Styční koordinátoři (tzv. liason officeři) budou mít pro
úspěšný průběh CZ PRES zásadní roli. ÚV si toto plně
uvědomuje a proto vypsal výběrové řízení na dané
pozice s dostatečným předstihem. Nabídkou chce
primárně oslovit vysokoškolské studenty zaměřené
na mezinárodní vztahy, evropská studia či příbuzné
obory. Náplní jejich práce bude doprovázení delegací
při vrcholných jednáních v ČR v rámci CZ PRES, a také
zprostředkovávání kontaktu mezi organizačním
týmem, delegacemi a ambasádami.

Protokolární dary z křišťálového skla
dodá RÜCKL CRYSTAL a.s.

Jedinečnou kolekci foukaného, ručně broušeného
křišťálu s názvem EUROPE navrhl pro české
předsednictví v roce 2022 Rony Plesl ve spolupráci se
značkou Rückl. Tato kolekce bude součástí VIP sady
propagačních předmětů určené pro politické delegace.
Podle slov samotného designéra vychází design
skleniček a karaf pro CZ PRES z filozofie značky Rückl,
která tradičním hodnotám dává nový, současný příběh.

Při výběru dodavatele ÚV, jakožto centrální koordinátor
příprav CZ PRES, zohlednil historickou tradici a
vysokou kvalitu rodinné sklárny Rückl. Rony Plesl
navíc spolupracoval s ÚV při historicky prvním českém
předsednictví v roce 2009, avšak vybrán byl nejen kvůli
historické zkušenosti, ale také pro jeho letité zkušenosti
a celosvětovému uznání a renomé.

Publikován průzkum STEM k CZ PRES

V pondělí 8. listopadu byl publikován rozsáhlý
průzkum veřejného mínění k CZ PRES realizovaný
agenturou STEM. Průzkum se týkal jak všeobecného
přehledu o předsednictví, tak také konkrétních témat
pojících se s evropskou politikou a členstvím ČR v EU. Z
průzkumu vyplývá, že za poslední měsíce se povědomí
o předsednictví zvýšilo na dvojnásobek (z 19 % na
38 %). ÚV zároveň v komunikační kampani CZ PRES
usiluje o to, aby se tento výsledek i nadále zlepšoval.
Češi dále pokládají za priority prosperitu a bezpečnost
a míní, že rozšíření o státy jihovýchodní Evropy by
nemělo být v nejbližších letech prioritou EU.
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