Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU

Program předsednického tria byl schválen

Práce na předsednickém webu pokračují

Program tria, jinými slovy program třech po sobě
jdoucích předsednictví, byl v úterý 14. prosince 2021
schválen Radou pro obecné záležitosti. Program
obsahuje společné priority Francie, ČR a Švédska, které
tyto státy budou od 1. ledna 2022 do 30. června 2023 v
Radě EU prosazovat. Příprava programu tria byla
důležitým rozměrem obsahové přípravy CZ PRES.

V úterý 21. prosince 2021 se sešli zástupci Odboru pro
předsednictví ČR v Radě EU (PRE) s představiteli
Generálního sekretariátu Rady (GSR), aby společně
pokročili v práci na designu webu českého
předsednictví. Na základě připomínek PRE z
předchozího setkání připravil GSR již druhý návrh
designu webu a jeho architektury.

Obsahově program, který je rozdělen do čtyř pilířů,
reaguje na aktuální výzvy, kterým musí Evropa čelit.
Mezi těmi je odstraňování dopadů pandemie Covid-19
či posílení konkurenceschopnosti a odolnosti EU.
Program také zdůrazňuje potřebu silné evropské
zdravotní unie, rozvoje strategických partnerství a
posílení společné bezpečnostní a obranné politiky.

Hned po konci setkání připravil PRE připomínky k
předložené verzi a zaslal je GSR, k zapracování do
webového designu. V průběhu ledna se uskuteční
navazující schůzka s GSR, na které bude předložen třetí
a poslední návrh podoby webu. Ten bude následně
předložen politickému vedení k finálnímu schvalování.

Akreditační systém představen resortům

Neformální Rady se uskuteční v KCP

Ve dnech 15. a 16. prosince 2021 se setkali zástupci
Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU s jednotlivými
ministerstvy, aby jim odprezentovali betaverzi
akreditačního systému, který bude využíván během
českého předsednictví. Resorty byly s funkcionalitami
akreditačního systému spokojeny a neměly k nim žádné
zásadní připomínky. Ministerstvům, která se nemohla
zúčastnit v těchto termínech, bude nabídnut náhradní
termín. S dodavatelem jsou i nadále řešeny
funkcionality systému, aby byla maximalizována jeho
bezpečnost a uživatelská přívětivost.

Kongresové centrum Praha (KCP) bude místem konání
neformálních zasedání Rad EU. Těch se během českého
předsednictví (CZ PRES) uskuteční na území České
republiky čtrnáct. Úřad vlády ČR, jakožto centrální
koordinátor příprav a výkonu CZ PRES, uzavřel s KCP
smlouvu na dobu určitou, a to vždy na termín konání
jednotlivých zasedání.
KCP má s pořádáním velkých mezinárodních setkání na
vysoké úrovni bohaté zkušenosti. V minulosti se tam
konalo například jednání Mezinárodního měnového
fondu nebo summit NATO. KCP bylo také zapojeno i do
historicky prvního předsednictví ČR v Radě EU v roce
2009, kdy se tam konaly vrcholné akce.

CZ PRES aktivně prezentujeme veřejnosti
Pravidelně se setkávat s veřejností a informovat ji o
tom, co pro ČR předsednictví znamená a jak probíhají
jeho přípravy. To je jeden z veledůležitých rozměrů
komunikační kampaně CZ PRES. Z prosincových
vystoupení lze zmínit debatu think-tanku Europeum o
doprovodných kulturních akcích CZ PRES ze dne 2.
prosince 2021, na které Odbor pro předsednictví ČR v
Radě EU (PRE) zastupovala vedoucí oddělení
komunikace. Ta se pak také 11. prosince 2021
zúčastnila závěrečné fáze projektu pro středoškolské
studenty Rozhoduj o Evropě, kde hovořila o přípravách
CZ PRES. Dne 6. prosince 2021 ředitelka PRE Alice
Krutilová vystoupila na průběžné hodnotící debatě ke
Konferenci o budoucnosti Evropy.

Lessons learned slovinského PRES
Ve středu 15. prosince 2021 se zástupci Odboru pro
předsednictví ČR v Radě EU zúčastnili semináře
slovinského předsednictví s názvem Lessons learned,
během které slovinští představitelé sdíleli zkušenosti s
vykonáváním předsednických povinností a zajištěním
organizačních aspektů před a během předsednictví.
Jednalo se o cenné informace dotýkající se všech
relevantních oblastí souvisejících s přípravami a
realizací předsednictví.
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Nadále se jedná o host-broadcastingu

V řešení jsou i mediální partnerství

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

Zásadní roli v souvislosti s českým předsednictvím
bude sehrávat jeho prezentace ve veřejném prostoru
tak, aby se zvýšilo povědomí Čechů o CZ PRES a o
evropských záležitostech obecně. Z tohoto důvodu se v
mezi 6. a 17. prosincem 2021 uskutečnilo celkem 23
schůzek s českými médii, mediálními domy a online
portály o možnostech spolupráce v průběhu
předsednictví.

V současnosti se nastavuje rozdělení odpovědnosti a
kompetencí s ohledem na technické zabezpečení akcí,
stejně jako i rozsah služeb, které bude Úřad vlády ČR
společně s host-broadcastery nabízet jednotlivým
médiím a novinářům na místě konání neformálních Rad
a summitů v Praze. V řešení je také mediální pokrytí
zahajovací a zakončovací akce CZ PRES.

Předmětem jednání bylo primárně zmapování
budoucích aktivit jednotlivých medií v souvislosti s
nadcházejícím předsednictvím a hledání průniků aktivit
Úřadu vlády ČR. Cílem je, jak jinak, maximalizovat
dosah informační kampaně CZ PRES na české občany.

Hlavním cílem je zajistit reprezentativní mediální
přenos nejvyšších politických akcí, a zefektivnit tak
propagaci ČR nejen doma, ale i v zahraničí. Další ambicí
je nastavení vstřícného přístupu a jednotlivých služeb
té nejvyšší kvality v oblasti logistiky médií a přístupu k
informacím celé novinářské komunitě.

Markantní postup v zadávání veřejných
zakázek pro zajištění CZ PRES
Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR
významně pokročil i v administrativních krocích
spojených s přípravou a samotným výkonem
předsednictví.
Během měsíců listopadu a zároveň i prosince byly
vypsány veřejné zakázky na zajištění mediální kampaně
CZ PRES, zajištění vozového parku – minivany a
balistická vozidla, tlumočnické služby, zajištění
ubytovacích kapacit pro tři různé úrovně akcí, nebo
také dramaturgické zajištění Czech Street Party v
Bruselu prostřednictvím uzavřené výzvy.
Ve výhledu je vyhlášení dalších veřejných zakázek jak z
logistického, tak komunikačního hlediska. Celá řada z
těchto veřejných zakázek se bude během měsíce ledna
také uzavírat.
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