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Druhé pololetí roku 2022 se zapíše do historie EU jako období náročných zkoušek 

vyplývajících ze složité hospodářské i geopolitické situace. Česká republika předsedala 

Radě EU v době, kdy se Evropská unie vyrovnávala s důsledky války na Ukrajině 

a pandemie covidu-19. Jejich vlivem členské státy Unie a jejich obyvatelé v těchto měsících 

čelili vážné ekonomické a energetické krizi, stejně tak jako neklidné situaci na mezinárodní 

scéně. Z těchto i řady jiných důvodů byly podmínky pro výkon českého předsednictví 

v Radě EU mimořádně komplikované. 

Česká republika si před začátkem předsednictví zvolila pět hlavních programových priorit:  

- Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny 

- Energetická bezpečnost 

- Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru 

- Strategická odolnost evropské ekonomiky 

- Odolnost demokratických institucí 

Uplynulý půlrok ukázal, že šlo nejen o oblasti, kde byla potřeba bezprostřední a rozhodná 

reakce, ale rovněž o oblasti, ve kterých bude i do budoucna nutné vyvíjet maximální 

společné úsilí, aby EU v dobách nestability obstála. 

Dokument Naplňování priorit Českého předsednictví v Radě EU shrnuje pokrok, jehož 

Česká republika dosáhla za šest měsíců svého předsednictví v Radě EU v prioritách 

stanovených v Programu českého předsednictví v Radě EU podle jednotlivých formací 

Rady. 
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Rozšiřování EU považuje Česká republika za zásadní strategický nástroj Evropské unie 

k udržování prostoru míru, stability a prosperity v Evropě. CZ PRES přispělo k zahájení 

přístupových jednání s Albánií a Severní Makedonií, když se dne 19. července 2022 

uskutečnily první mezivládní konference s těmito dvěma zeměmi. Evropská perspektiva 

zemí západního Balkánu byla potvrzena na prosincové Radě GAC, kde se podařilo schválit 

ambiciózní závěry Rady o rozšíření a procesu stabilizace a přidružení. Ty v reakci na 

každoroční podzimní rozšiřovací balíček Evropské komise hodnotí dosažený pokrok 

a poskytují další výhled pro země západního Balkánu na jejich cestě do EU a uznávají 

reformní úsilí Ukrajiny, Moldavska a Gruzie jakožto nových zemí v přístupovém procesu. 

Rada také v rámci svých závěrů doporučila udělení kandidátského statusu Bosně 

a Hercegovině, což 15. prosince 2022 potvrdila Evropská rada (ER). Ve stejný den v Praze 

předalo Kosovo do rukou CZ PRES žádost o členství v EU. Prostřednictvím aktivit českých 

zastupitelských úřadů v zahraničí CZ PRES podpořilo prohlubování sektorové spolupráce 

mezi EU a zeměmi západního Balkánu a také dialog mezi Bulharskem a Severní 

Makedonií.  

Ve dnech 14. a 15. července se v Praze uskutečnilo neformální jednání ministrů pro 

evropské záležitosti za účasti místopředsedkyně vlády Ukrajiny. Dne 6. října 2022 proběhl 

v Praze historicky první summit Evropského politického společenství. V rámci této nové 

platformy se vedoucí představitelé evropských zemí scházejí k debatě o klíčových 

tématech týkajících se evropského kontinentu. Summitu se zúčastnilo 44 zemí a zástupci 

institucí EU, vč. zemí západního Balkánu, Asociovaného tria, Arménie, Ázerbájdžánu, 

Turecka, zemí Evropského sdružení volného obchodu a Spojeného království. 

Zvláštní pozornost CZ PRES věnovalo také kybernetické bezpečnosti. Na listopadové Radě 

GAC bylo dosaženo obecného přístupu Rady k návrhu nařízení, kterým se stanoví 

opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, 

institucích a jiných subjektech Unie. 

CZ PRES se také zaměřilo na téma kybernetického krizového řízení EU. V tomto tématu 

CZ PRES na základě úvodní diskuze k tématu, vč. tzv. lessons learned z války na Ukrajině, 

připravilo shrnutí předsednictví a zprávu předsednictví, v nichž identifikuje 

konkrétních 19 potřeb či nedostatků v rámci kybernetického krizového řízení, které je 

třeba vyřešit. V návaznosti na uvedené pak zpracovalo podrobný plán (roadmap), který 

shrnuje konkrétní identifikované mezery, jež je třeba odstranit, navrhovaná řešení 

a možné způsoby, jejichž prostřednictvím k tomu dospět. Dokument tak představuje 

významný podnět pro další vývoj v této oblasti. 

V rámci pokroku v projednávání legislativních návrhů balíčku na ochranu integrity 

volebního procesu v EU a posílení demokratické účasti ve volbách CZ PRES pokračovalo 

v jednáních o nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy a předložilo 
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několik kompromisních návrhů s cílem dosáhnout obecného přístupu. Finální 

kompromisní text byl předložen ministrům na prosincové Radě GAC, kde byl obecný 

přístup schválen. 

CZ PRES dále zahájilo interinstitucionální jednání k nařízení o statusu a financování 

evropských politických stran a evropských politických nadací, během nichž se 

podařilo dosáhnout znatelného pokroku na technické úrovni. 

CZ PRES se též aktivně věnovalo reformě voleb do Evropského parlamentu 

a zmapovalo pozice členských států k tomuto návrhu tak, jak si uložilo za cíl. V polovině 

října získalo analýzu Právní služby Rady a vzápětí na to zařadilo návrh k politické debatě 

na říjnovou Radu GAC. Z tohoto jednání i následných diskusí na pracovní úrovni vyplynulo, 

že nové klíčové prvky návrhu jsou pro většinu členských států sporné a že návrh 

dostatečně nezohledňuje národní specifika. 

V návaznosti na vydání pracovního programu Komise pro rok 2023 CZ PRES vyjednávalo 

s Komisí a Evropským parlamentem o meziinstitucionální deklaraci k legislativním 

prioritám do voleb do Evropského parlamentu v květnu 2024. Deklarace byla 

schválena na jednání Rady GAC dne 13. prosince 2022 a následně ji podepsali předsedové 

všech tří institucí na okraji prosincové Evropské rady.  

V agendě právního státu bylo cílem CZ PRES pokračovat v dynamice nastolené 

předchozími PRES, a to zejména s ohledem na pokrok, který v obou liniích učinilo FR PRES. 

V linii řízení dle čl. 7 Smlouvy o EU (SEU) proběhla za CZ PRES na říjnovém jednání Rady 

GAC diskuse o aktuálním stavu v oblasti vlády práva v Polsku. V listopadu následovalo 

formální slyšení dle čl. 7 SEU s Maďarskem. 

V rámci každoročního dialogu Rady o právním státu proběhla během CZ PRES horizontální 

diskuze k obecným trendům v návaznosti na vydání letošní Zprávy EK o stavu právního 

státu, která se vyznačovala především novým zařazením konkrétních doporučení 

adresovaných jednotlivým členským státům. Na horizontální diskusi navázalo v prosinci 

další kolo specifické diskuze k aktuálnímu vydání zprávy EK s pěticí členských 

států – Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem a Švédském.  

Pokud jde o Konferenci o budoucnosti Evropy (COFE), CZ PRES úzce navázalo na aktivity 

započaté FR PRES ve věci implementace návrhů a doporučení obsažených v závěrečné 

zprávě COFE. Ministři pro evropské záležitosti zahájili první diskuzi k implementaci těchto 

návrhů již v červenci během neformálního jednání Rady pro evropské záležitosti v Praze. 

V návaznosti na toto jednání byl ze strany CZ PRES během léta delegacím členských států 

distribuován dotazník, ve kterém byly členské státy mj. dotazovány na postoj k možnosti 

změny hlasovací procedury v Radě u vybraných oblastí politik EU za využití tzv. pasarel či 

na autonomní opatření, která by mohla Rada v návaznosti na výsledky COFE činit 

samostatně. Delegace členských států se podrobněji těmto záležitostem dále věnovaly jak 
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na pracovní úrovni v Radě, tak během každého jednání Rady pro obecné záležitosti 

konaného za CZ PRES.  

Ministři se během těchto jednání věnovali také návrhům Evropského parlamentu 

na svolání Konventu ke změně Smluv, potažmo načasování a možnostem předložení 

těchto návrhů Evropské radě dle čl. 48 SEU. Na pořadu jednání figurovala taktéž příprava 

tzv. feedback aktivity, která se následně uskutečnila dne 2. prosince 2022 v Evropském 

parlamentu v Bruselu. Cílem aktivity bylo představit občanům dosavadní práci institucí EU 

v oblasti implementace závěrů COFE, přičemž Radu zastupoval ministr pro evropské 

záležitosti ČR. 

V oblasti statistiky se podařilo dosáhnout významného pokroku v projednávání revize 

nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů. Po řadě neformálních 

jednání bylo dosaženo kompromisu již na prvním politickém trialogu. Následně byl 

kompromis schválen na úrovni Coreperu II 30. listopadu. Další významný pokrok CZ PRES 

zaznamenalo v projednávání návrhu revize nařízení o zavedení nových modulů 

environmentálních hospodářských účtů. CZ PRES se podařilo po pěti jednáních PS Rady 

pro statistiku dosáhnout kompromisu mezi členskými státy. CZ PRES následně předložilo 

finální kompromisní návrh na jednání Coreperu 20. prosince, který ho schválil, a CZ PRES 

tak získalo mandát pro interinstitucionální vyjednávání. Posledním statistickým návrhem 

projednávaným během CZ PRES byl návrh nařízení o statistice zemědělských vstupů 

a výstupů. Návrh byl přijat na jednání Zvláštního zemědělského výboru a Rady ECOFIN 

a 7. prosince zveřejněn v Úředním věstníku EU. 

V rámci agendy evropského semestru byl na prosincové Radě GAC představen podrobný 

plán (roadmap) evropského semestru 2023, který připravilo CZ PRES ve spolupráci 

s navazujícím SE PRES. Cílem harmonogramu je zajistit, aby všechny příslušné formace 

Rady a jejich přípravné orgány pracovaly koordinovaně. 

Jedním z klíčových témat projednávaných v rámci pracovní skupiny pro zaměstnanecké 

předpisy byla zeměpisná rovnováha v institucích EU. Jedná se o důležité téma jak 

z pohledu členských zemí, tak institucí EU, neboť nábor na širokém zeměpisném základě 

je jedním z principů zakotvených ve služebním a pracovním řádu EU. CZ PRES dosáhlo 

historicky prvního projednání této problematiky na jednání Coreperu II dne 1. prosince. 

Závěry obsažené v tzv. Presidency note, tedy pravidelný sběr dat o zeměpisném 

zastoupení úředníků institucí EU a jeho pravidelné projednávání na pracovní skupině 

a dále zvážení navržených opatření pro zlepšení zeměpisné rovnováhy, získaly širokou 

podporu členských států. 

Politika soudržnosti je klíčová pro posilování ekonomické a sociální konvergence EU. 

CZ PRES úspěšně vyjednalo schválení nového legislativního balíčku FAST-CARE a ENI-CBC. 
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CZ PRES připravilo a projednalo závěry Rady EU v oblasti politiky soudržnosti, které 

byly přijaty dne 22. listopadu 2022. 

Jejich záměrem je poukázat na přidanou hodnotu politiky soudržnosti a možnosti, které 

tato politika představuje pro obnovu a posílení odolnosti v souvislosti s krizí vyvolanou 

ruskou agresí na Ukrajině či pandemií covidu-19, a mimo jiné také na její příspěvek 

k plnění cílů EU v oblasti digitalizace a spravedlivé transformace. Cílem je rovněž otevřít 

debatu o podobě politiky soudržnosti po roce 2027. 

CZ PRES aktivně podporovalo jednotnou a efektivní EU ve vnějších vztazích a přispívalo 

k nalézání konsenzu mezi členskými státy. CZ PRES za tímto účelem uspořádalo několik 

desítek akcí včetně neformálního zasedání ministrů pro zahraniční věci (Gymnich) 

ve dnech 30. a 31. srpna 2022 v Praze. 

V návaznosti na ruskou agresi CZ PRES po celou dobu podporovalo úsilí EU uhájit 

suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny. EU v uvedeném období přijala 7., 8. a 9. balíček 

sankcí vůči Rusku, doplněné o zavedení cenového stropu na ruskou ropu 

ve spolupráci se zeměmi G7. EU se také dohodla na úplném pozastavení vízové 

facilitační dohody EU–Rusko (Gymnich, formálně přijato Radou EU v září) a značném 

omezení turistických cest ruských občanů do EU. 

Za CZ PRES byla aktivována další vojenská podpora Ukrajiny ve formě 5. a 6. balíčku 

finanční podpory z Evropského mírového nástroje (EPF) a podařilo se uzavřít debatu 

o časování a výši refundací členským státům z 2., 3. a 4. balíčku finanční podpory v zájmu 

urychleného doplnění skladů vojenského materiálu. CZ PRES se taktéž podařilo dokončit 

jednání vedoucí k rozhodnutí EU navýšit celkový rozpočet EPF v roce 2023 o 2 mld. EUR 

a dle potřeby až o 5,5 miliard EUR do roku 2027, umožňující mj. financování další vojenské 

pomoci Ukrajině. 

CZ PRES se zasadilo o dosažení shody na společných principech jednotného přístupu 

vůči Rusku v době ruské agrese a iniciovalo zahájení diskuze o budoucnosti politiky 

Východního partnerství. V prosinci na okraj Rady pro zahraniční vztahy proběhla 

v Bruselu ministeriáda Východního partnerství a země asociovaného tria se účastnily 

jednání s EU na okraj Gymnichu. CZ PRES podporovalo odolnost asociovaných zemí 

Východního partnerství a nezávislost médií ve východní Evropě mj. uspořádáním 

Mediální konference Východního partnerství v prosinci v Praze. 

CZ PRES aktivně přispívalo k prohloubení transatlantických vztahů, včetně vztahů  

EU–NATO. Ruská agrese na Ukrajině potvrdila důležitost transatlantické jednoty 
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a spolupráce EU–USA. CZ PRES přizvalo zástupce USA na řadu neformálních či pracovních 

setkání členských států EU, aktivně tak přispívalo ke koordinaci kroků EU a USA. 

CZ PRES v kontextu implementace úkolů nevojenského charakteru zadaných 

ve Strategickém kompasu pro posílení bezpečnosti a obrany aktivně spolupracovalo 

na přípravě nového Paktu pro civilní společnou bezpečnostní a obrannou politiku 

(SBOP). Pod patronací CZ PRES spuštěna tzv. civilní monitorovací kapacita EU na 

arménské části hranice s Ázerbájdžánem a zahájeny přípravy na zřízení standardní civilní 

monitorovací mise SBOP v Arménii. 

CZ PRES aktivně přispívalo k naplňování závěrů Rady k vnějšímu rozměru boje proti 

terorismu. CZ PRES taktéž vyjednalo přijetí závěrů Rady o digitální diplomacii 

a podpořilo lidskoprávní přístup EU k zavádění nových technologií uspořádáním 

Globálního fóra o etice umělé inteligence v prosinci v Praze. 

V září se v Praze konal kulatý stůl s občanskou společností k výzvám evropské integrace 

zemí západního Balkánu (ZB) a v listopadu se zde uskutečnila konference k roli 

vzdělávání v procesu usmíření v regionu ZB. Na prosincovém summitu EU se zeměmi ZB 

v Tiraně došlo k přijetí tzv. Tiranské deklarace a k dalšímu prohloubení sektorové 

spolupráce a podpisu dohody o snížení roamingových poplatků v regionu ZB. Summit 

se také věnoval pomoci, kterou EU poskytuje regionu ke zvládání negativních dopadů 

války na Ukrajině. 

CZ PRES podpořilo pokročit v implementaci Strategie EU pro spolupráci v Indo-Pacifiku 

uspořádáním Pražského dialogu na vysoké úrovni k Indo-Pacifiku v červnu, na který 

navázal Indo-Pacifický den pořádaný v září v Bruselu a rovněž konference k vybraným 

tématům v Praze a v zemích regionu (např. konference k ochraně ohrožených druhů 

v Jakartě). V prosinci se v Bruselu uskutečnil výroční summit EU–ASEAN. Výstupem byla 

společná deklarace, reagující mj. i na ruskou agresi vůči Ukrajině, či podpis Dohod 

o partnerství a spolupráci (PCA) s Thajskem a Malajsií. 

CZ PRES podpořilo aktivní strategickou komunikaci EU vůči africkým zemím, 

mj. na okraj Valného shromáždění OSN a prostřednictvím semináře o dezinformacích 

v Sahelu pořádaného v září v Bruselu. V listopadu CZ PRES uspořádalo setkání 

zmocněnců EU pro Sahel. 

CZ PRES rovněž přispělo k obnovení konání a přípravě prohlášení EU k 12. zasedání Rady 

přidružení EU–Izrael, které se poprvé po deseti letech uskutečnilo začátkem října 2022. 

CZ PRES přispělo k uvalení dvojích sankcí vůči Íránu za tamní represe občanských 

protestů a za dodávky dronů využitých při ruské agresi na Ukrajině a přijetí závěrů k situaci 

v Íránu na prosincové Radě FAC. 

CZ PRES se aktivně podílelo na jednání ministrů zahraničních věcí EU–CELAC 

(Společenství latinskoamerických a karibských států), které se uskutečnilo po čtyřleté 
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pauze na konci října v Buenos Aires. CZ PRES spolupředsedalo Radě zemí Evropského 

hospodářského prostoru (EHP), která se uskutečnila v listopadu v Bruselu.  

CZ PRES rovněž předsedalo Společné ministerské radě EU se zeměmi Afriky, Karibiku 

a Tichomoří (ACP) dne 29. listopadu 2022 v Bruselu. 

ČR vystoupila na zasedání Rady bezpečnosti OSN na vysoké úrovni dne 22. září 2022 

k míru a bezpečnosti Ukrajiny čelící ruské agresi, kde v souladu s prioritami CZ PRES 

vyzvala k vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu k prošetření zločinu agrese Ruska 

vůči Ukrajině. Na okraj Týdne na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN uspořádalo 

CZ PRES akce na lidskoprávní témata – k ochraně žurnalistů v konfliktech 

a k prosazování lidských práv v on-line prostředí. 

CZ PRES se podařilo lidskoprávní tématiku zařadit na prosincové jednání Rady FAC 

a uspořádat řadu akcí u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv. Ve dnech 

30. srpna až 2. září 2022 se v Praze za podpory CZ PRES uskutečnilo Fórum pro Ukrajinu 

v rámci mezinárodní konference Forum 2000 zdůrazňující podporu Ukrajiny, demokracie 

a lidských práv ve světě. 

CZ PRES podpořilo zelenou diplomacii uspořádáním setkání klimatických velvyslanců EU 

a sítě zelených diplomatů v září a listopadu v Praze. CZ PRES rovněž podpořilo vnější 

dimenzi energetické bezpečnosti, mj. uspořádáním debriefingů z Rad TTE pro země 

západního Balkánu a asociovaného tria. 

CZ PRES se aktivně účastnilo konferencí v Luganu, Berlíně a Paříži k pokračování 

naléhavé pomoci i ke stabilizaci a poválečné rekonstrukci Ukrajiny a podílelo se 

na řešení globálních dopadů války na Ukrajině, zejména ve vztahu ke globální potravinové 

krizi.  

CZ PRES ve formaci Rady pro rozvoj koordinovalo reakci EU a členských států na krizi 

potravinového zabezpečení – podařilo se mj. zahájit pravidelný monitoring celkového 

příspěvku EU i jednotlivých členských států, který bude pokračovat v pravidelném 

půlročním cyklu. Vedle mobilizace finančních prostředků EU uspořádalo CZ PRES na okraj 

Týdne na vysoké úrovni Valného shromáždění OSN akci k roli humanitární diplomacie 

v prevenci a řešení potravinových krizí, kterou spojilo s úspěšnou komunikační kampaní 

vůči nejvíce postiženým zemím. 

Naplnit se podařilo i hlavní priority formace Rady pro zahraniční věci ve formaci ministrů 

pro rozvoj, a to přijetí závěrů Rady ke snižování rizika katastrof ve vnější činnosti EU, 

jako příspěvku k omezení ohrožení partnerských zemí a jejich obyvatel v souvislosti se 

změnou klimatu, i přijetí závěrů Rady k Akčnímu plánu pro mládež ve vnější činnosti EU, 

který v říjnu zveřejnila Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVA). 
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CZ PRES připravilo také vodítka k praktické implementaci trojitého nexu – propojení 

humanitárních, rozvojových a bezpečnostních aktérů při spolupráci v partnerských 

zemích a doporučení k humanitární diplomacii. CZ PRES připravilo také na rozvojovou 

spolupráci zaměřená vodítka pro podzimní zasedání mezinárodních finančních 

institucí. 

Během CZ PRES došlo k implementaci Strategie globální konektivity (Global Gateway), 

která byla přijata v prosinci 2021. Bylo dosaženo shody nad kritérii pro identifikaci 

tzv. vlajkových projektů a v otázce řízení Global Gateway. Na okraj prosincového jednání 

Rady FAC se uskutečnilo historicky první zasedání Global Gateway Board na úrovni 

ministrů zahraničních věcí, které diskutovalo priority globální konektivity na rok 2023. 

V kontextu pandemie covidu-19 a ruské agrese na Ukrajině se jednou z hlavních priorit 

českého předsednictví stala odolnost evropské ekonomiky. V oblasti obchodní politiky 

předsednictví zdůrazňovalo nutnost snížit závislost EU na nepřátelských či nestabilních 

režimech, podpořit ekonomickou obnovu ekonomiky EU a zajistit dodávky významných 

surovin a vstupů.  

Základní mnohostrannou platformou určující obchodně-politické vztahy EU v globálním 

měřítku zůstává Světová obchodní organizace (WTO) a její pravidla. Strategickým 

záměrem EU je zachovat či obnovit akceschopnost a relevanci WTO pro globální výzvy. 

Česká republika proto po úspěšné XII. konferenci ministrů WTO (MK12) v červnu 2022 

podporovala v rámci svého předsednictví další reformu organizace a aktivní roli EU 

v tomto procesu. 

Pro dosažení strategické odolnosti EU sehrává značný význam sjednávání nových 

obchodních dohod, CZ PRES proto podporovalo Evropskou komisi ve vyjednávání nových 

obchodních dohod a zasazovalo se o pokrok v jejich následném schvalování. Významné 

v tomto ohledu jsou zejména obchodní dohody se zeměmi Jižní Ameriky, konkrétně 

s Chile, Mexikem a blokem MERCOSUR, a Indo-Pacifiku, jako např. Nový Zéland, Austrálie, 

Indie či Indonésie. Význačným úspěchem bylo, že se EU během českého předsednictví 

dohodla s Chile na textu modernizované obchodní dohody, která je důležitá zejména 

kvůli chilským zásobám klíčových surovin. Za CZ PRES také došlo k pokroku v řešení 

patové situace schvalovacího procesu dohody s Mexikem, resp. shodě na pojetí právní 

architektury dohody na straně EU. Proběhlo rovněž třetí negociační kolo o dohodě s Indií, 

jakožto i dvanácté, resp. třinácté vyjednávací kolo s Indonésií a Austrálií. Úspěch CZ PRES 

představuje také uzavření politické dohody o usnadňování investic s Angolou, 

jejímž hlavním přínosem je zpřehlednění procesů a administrativy pro unijní investory 

v této zemi. 
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Dne 17. října byly přijaty závěry Rady k revizi pojetí udržitelného rozvoje v dohodách 

o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi, kterou EK v červnu představila ve svém 

sdělení. Závěry Rady by měly napomoci pokroku ve vyjednávání, uzavírání a implementaci 

těchto dohod, jelikož právě téma udržitelnosti je pro mnoho členských států citlivé 

a zároveň často představuje překážku při dokončení a schvalování dohod. 

Význam dohod o volném obchodu v kontextu současného geopolitického vývoje byl 

rovněž diskutován v rámci neformálního jednání ministrů pro obchod, které proběhlo 

v Praze ve dnech 30. a 31. října 2022 Jednání se zúčastnila vedle unijních ministrů 

obchodu také zmocněnkyně USA pro obchod Katherine Taiová. Otázka vztahů 

a spolupráce s USA, jejichž prohlubování patřilo mezi české předsednické priority, 

významně rezonovalo na mnoha jednáních a akcích uspořádaných během CZ PRES. 

CZ PRES dále podporovalo průběžnou přípravu výstupů (včetně společného prohlášení) 

pro třetí zasedání Rady EU–USA pro obchod a technologie, které se uskutečnilo dne 

5. prosince v USA. 

Cílem CZ PRES bylo dále otevření strategické diskuze o dalším směřování digitálního 

obchodu a navázání obchodní spolupráce se třetími zeměmi. Rada schválila vyjednávací 

mandát pro jednání o doplnění ustanovení pro tok dat do Dohody o hospodářském 

partnerství (EPA) s Japonskem. Toto vyjednávání již nyní aktivně probíhá. Rada rovněž 

schválila zahájení jednání o principech digitálního obchodu s Japonskem, 

Singapurem a Jižní Koreou, které jsou jako jeden z hlavních výstupů Digitálních 

partnerství s těmito zeměmi postupně sjednávány. Během CZ PRES byla dovršena jednání 

s Jižní Koreou a Singapurem, s nimiž mohou principy sloužit také jako vhodný základ 

pro budoucí jednání o závazných pravidlech.  

Co se týče projednávané obchodní legislativy, CZ PRES se po intenzivním vyjednávání 

podařilo dosáhnout obecného přístupu Rady k nástroji proti ekonomickému nátlaku 

(Anti-coercion instrument). K nástroji bylo následně zahájeno i vyjednávání s Evropským 

parlamentem, v jehož rámci proběhly dva politické trialogy. Cílem CZ PRES bylo najít 

taková řešení, která zajistí dostatečnou efektivitu nástroje, ale zároveň nenaruší 

otevřenost Unie a její kredibilitu jakožto zastánce pravidel mezinárodního obchodu. 

V oblasti legislativy rovněž pokračovala práce na revizi nařízení k systému všeobecných 

celních preferencí (GSP). Hlavní pozornost CZ PRES soustředilo na řešení citlivých otázek 

readmisí a safeguardů. Po intenzivních jednáních se podařilo nalézt vhodného řešení 

a v závěru CZ PRES dosáhnout obecného přístupu Rady. 

České předsednictví se rovněž soustředilo na prohlubování obchodní spolupráce 

s jednotlivými regiony, v evropském sousedství i dále. Zorganizovalo konference Eastern 

Partnership Business Forum a EU – Western Balkans Smart Cities Economic Forum. 

V jejich rámci se prezentovaly necelé dvě desítky českých firem, celkem se akcí osobně 

účastnili představitelé 10 států a navštívilo je více jak pět set zaregistrovaných posluchačů. 
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Jako tři hlavní priority v této oblasti si CZ PRES i s ohledem na vývoj bezpečnostní situace 

stanovilo posilování spolupráce EU–NATO, pomoc Ukrajině a implementaci 

Strategického kompasu. K naplňování těchto priorit byla v průběhu semestru 

uskutečněna kromě formálních a neformálních jednání také řada konferencí a seminářů. 

V rámci naplňování priority Spolupráce EU–NATO bylo snahou CZ PRES zvýšit povědomí 

o aktivitách obou organizací navzájem s cílem usnadnit spolupráci a předcházet možným 

nedorozuměním či duplikacím. Během CZ PRES proto byli na jednání a konference 

zpravidla zváni zástupci NATO. Jako první předsednická země ČR na neformální bázi 

poskytovala informace neunijním spojencům/členům NATO o vývoji v EU v relevantních 

oblastech. CZ PRES také podporovalo podepsání třetí společné deklarace EU–NATO, která 

stanoví další praktické společné kroky v současném bezpečnostním prostředí. 

Konkrétních úspěchů bylo dosaženo v rámci tzv. Stálé strukturované spolupráce (PESCO), 

jmenovitě v oblasti vojenské mobility, která je vlajkovou lodí spolupráce mezi oběma 

organizacemi. Nově se do této iniciativy zapojila Velká Británie. Vzhledem k důležitosti této 

oblasti pro obě organizace připomínala ČR problematiku vojenské mobility aktivně 

za přispění zástupců EU i na půdě NATO. Další rozvoj vojenské mobility nastiňuje 

v listopadu zveřejněný Akční plán. Nad rámec toho se pod vedením ČR v průběhu CZ PRES 

uskutečnil seminář zaměřený na zajištění koherence obranných cyklů EU a NATO, jehož 

cílem bylo mj. přispět k rozvoji schopností evropského pilíře NATO 

K vojenské podpoře Ukrajiny CZ PRES podniklo množství kroků. Mezi ty nejdůležitější 

patří realizace asistenčních opatření Evropského mírového nástroje (EPF). CZ PRES se 

v rámci EPF soustředilo na vyjednání kompromisů, pokud jde o navyšování finanční 

i materiální podpory pro Ukrajinu v nastavení mechanismu pro proplácení dodávek, což 

umožnilo státům pokračovat v poskytování podpory. Celkově se podařilo zajistit náhrady 

za podporu pro Ukrajinu z EPF ve výši 3,1 miliardy EUR. Významná byla také diskuze 

o finanční udržitelnosti EPF, na které se podařilo najít shodu, a došlo k výše zmíněnému 

navýšení (viz podkapitolu Vnější vztahy). Kromě toho byla pod patronací CZ PRES 

v polovině listopadu spuštěna unijní vojenská asistenční mise EUMAM k výcviku 

ukrajinských vojáků. Politická shoda na možnosti vzniku této mise byla nalezena již 

na neformálním zasedání ministrů obrany v Praze koncem srpna. Cílem mise je 

v horizontu dvou let vycvičit v zemích EU okolo 15 000 ukrajinských vojáků. K tomuto úsilí 

již aktivně přispívá svými kapacitami i ČR, plná operativnost se očekává od začátku roku 

2023. 

V oblasti implementace Strategického kompasu se českému předsednictví podařilo 

významně posílit odolnost EU v rámci čelení hybridnímu působení a dezinformacím. 

Během první poloviny července se podařilo dokončit text závěrů Rady k zahraniční 

manipulaci s informacemi a vměšování. Tyto závěry, které prokazují odhodlání EU 

posílit svou angažovanost v čelení této hrozbě na všech úrovních, v červenci schválila Rada 
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EU. Po velmi dlouhých vyjednáváních se začátkem prosince také podařilo díky CZ PRES 

nalézt konsenzus a schválit text implementačních vodítek k Rámci pro koordinovanou 

reakci EU na hybridní kampaně, díky čemuž se soubor hybridních nástrojů EU (tzv. 

hybridní toolbox) stal operativním. 

CZ PRES se rovněž angažovalo v oblasti rozvoje evropského obranného průmyslu 

a významným úspěchem bylo dosažení dohody na úrovni Rady na nařízení EDIRPA 

(podpora kolaborativního zadávání veřejných zakázek). Tento nástroj představuje první 

krok k rozšíření možnosti společného pořizování vojenského materiálu členskými státy 

EU, zejména v kontextu války na Ukrajině, podpoří evropskou obrannou technologickou 

a průmyslovou základnu a bude motivovat členské státy ke společným nákupům 

v kontextu urgentního doplňování skladů nezbytným vojenským materiálem. Tímto 

úspěchem CZ PRES přispělo k implementaci úkolů zadaných ve Strategickém kompasu, 

který v březnu letošního roku zdůraznil potřebu překonat nedostatky ve společném 

pořizování.  

Na základě příslibu Evropské rady poskytnout Ukrajině v roce 2022 makrofinanční pomoc 

v celkové výši 9 miliard EUR Rada ECOFIN postupně schválila poskytnutí jednotlivých 

půjček, v červenci 1 miliardu EUR a následně v září dalších 5 miliard EUR, které mají být 

vyplaceny do konce roku 2022. Pod vedením CZ PRES Rada dosáhla dne 15. prosince 

dohody o legislativním balíčku, který Evropské unii umožní, aby Ukrajinu v roce 2023 

podpořila pravidelnou finanční pomocí v celkové výši 18 miliard EUR, přičemž zahrnuty 

jsou i 3 miliardy EUR, které nebyly z časového důvodu vyplaceny v roce 2022. Cílem je 

poskytnout Ukrajině možnost financování okamžitých potřeb, obnovy kritické 

infrastruktury a počáteční podpory směrem k udržitelné poválečné rekonstrukci, a tím 

zemi podpořit v cestě k evropské integraci.  

Během CZ PRES byl navíc velmi rychle schválen návrh ohledně přístupu Ukrajiny 

k úmluvě o zjednodušení formalit při obchodu se zbožím a k Úmluvě o společném 

tranzitním režimu, který velmi zjednoduší odbavování na hranicích mezi EU a Ukrajinou 

a výrazně přispěje je zlepšení složité situace na těchto hranicích. 

V oblasti hospodářské politiky a oživení EU CZ PRES úspěšně vedlo jednání k návrhu 

Komise týkajícího se plánu REPowerEU, kterým se mění nařízení o Nástroji pro oživení 

a odolnost (RRF) a další legislativní akty. Pod vedením CZ PRES se Rada dohodla na svém 

obecném přístupu dne 4. října. Následně v jednáních s Evropským parlamentem bylo dne 

14. prosince v rámci čtvrtého politického trialogu dosaženo předběžné politické dohody, 

která byla poté odsouhlasena na Coreperu 20. prosince. Klíčová je zejména dohoda na 

zdroji financování grantové obálky REPowerEU. Pro ČR byla v rozsahu kapitoly Plánu pro 

oživení a odolnost k REPowerEU ponechána rovněž možnost financovat projekty v oblasti 

ropy. 
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Cílem této změny RRF pro REPowerEU coby rozšíření podpory RRF v celkové hodnotě 

téměř 485 miliard Kč ve formě grantů je financování investic a reforem za účelem 

diverzifikace dodávek energie a snížení závislosti na fosilních palivech, zejména na jejich 

dovozu z Ruska.  

V oblasti rozpočtu se CZ PRES podařilo úspěšně dokončit rozpočtový proces na rok 

2023. V červenci vyjednala ČR pozici Rady k návrhu rozpočtu EU na rok 2023 a následně 

dne 14. listopadu dosáhlo CZ PRES dohody o podobě rozpočtu EU na rok 2023 

s Evropským parlamentem. CZ PRES také navrhlo deklaraci Rady k Headingu 7, kterou 

následně schválila Rada ECOFIN dne 6. prosince. Deklarace reaguje na požadavek ČS 

zabývat se administrativními výdaji institucí EU agentlemanskou dohodou mezi EP 

a Radou k rozpočtu EU. 

CZ PRES také zahájilo trialogy s Evropským parlamentem k návrhu mechanismu 

uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), jehož cílem je narovnat podmínky mezi 

evropskými a mimoevropskými firmami a podpořit celosvětový boj proti změnám 

klimatu. I přes významné rozpory v pozicích Rady a Evropského parlamentu se na konci 

českého předsednictví podařilo dosáhnout předběžné dohody na znění návrhu. 

Během CZ PRES byla také ze strany Komise historicky poprvé spuštěna procedura 

na základě nařízení o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie 

proti Maďarsku. Politické dohody na prováděcím rozhodnutí Rady o opatřeních na 

ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku se podařilo 

CZ PRES dosáhnout na Coreperu dne 12. prosince. Rada takřka jednomyslně snížila objem 

zmražených prostředků pro Maďarsko z 65 % navržených Komisí na 55 %, jelikož 

zohlednila počet a význam nápravných opatření, která byla úspěšně zavedena do praxe, 

a také úroveň spolupráce ze strany Maďarska. 

V oblasti nepřímých daní Rada ECOFIN uvítala pokrok CZ PRES v projednávání návrhu 

směrnice o energetickém zdanění a podpořila směr navrhovaný CZ PRES opírající se 

o širokou podporu členských států u většiny technických otázek. Co se týče zdanění 

těžkých nákladních vozidel, CZ PRES oživilo diskuzi o návrhu z roku 2017, který ruší 

minimální sazby daně stanovené v roce 1999. Bohužel se CZ PRES nepodařilo dosáhnout 

politické dohody, nicméně návrh zůstává na stole k diskuzi pro další předsednictví. Dále 

byl v oblasti nepřímých daní představen legislativní balíček DPH v digitálním věku. 

V oblasti přímých daní zajistilo CZ PRES potřebnou jednomyslnou podporu návrhu 

směrnice zavádějící minimální (efektivní) daň pro velké skupiny podniků v EU 

(implementace podstatné části tzv. Pilíře 2 projektu s názvem Tax Challenges Arising from 

the Digitalisation of the Economy, na kterém je pracováno pod záštitou OECD/G20 

Inkluzivního rámce). 

CZ PRES se dále podařilo připravit podmínky pro dokončení implementace novely 

směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (DAC7) a předložit a projednat kompromisní 

návrhy nejdůležitějších článků směrnice Unshell, které zjednodušují postupy při 

identifikaci tzv. krycích subjektů „shell entities“ (subjektů bez minimální podstaty či 

hospodářské činnosti, které se mohou stát nástrojem daňového úniku či podvodu) a při 



14 

 

výměně informací. CZ PRES také docílilo (za jednomyslné podpory členských států) 

pozastavení projednávání směrnice DEBRA, která měla snížit atraktivitu dluhového 

financování ve prospěch kapitálového financování.  

Rada ECOFIN dále schválila závěry Rady ECOFIN s aktualizací EU seznamu daňově 

nespolupracujících jurisdikcí a seznamu spolupracujících jurisdikcí se závazky k nápravě 

vytčených nedostatků a revidované znění Kodexu chování pro zdanění podniků. Nové 

znění Kodexu chování lépe odpovídá současným náročným výzvám v oblasti daní, 

zejména v kontextu příjmů dosahovaných za pomoci digitální ekonomiky. 

V oblasti bankovnictví se CZ PRES podařilo dosáhnout na listopadové Radě ECOFIN 

obecného přístupu, pokud jde o bankovní balíček (zejména implementace Basel 3+) 

revidující směrnici a nařízení o kapitálových požadavcích (CRDVI/CRRIII). Pro CZ 

PRES představoval bankovní balíček jednu z priorit v agendě finančních trhů. 

Balíčkem byly mimo jiné zavedeny klíčové mezinárodní standardy, které mají skrze 

sadu opatření snížit dopady případné materializace rizik v bankovnictví. Rada do 

návrhu EK doplnila vyšší míru proporcionality v regulatorních požadavcích pro malé banky 

a přihlásila se k harmonizaci minimálních požadavků pro činnost poboček bankovních 

institucí ze třetích zemí a dohledu nad nimi. 

V oblasti finančních služeb bylo CZ PRES úspěšné v nalezení shody ve většině oblastí, 

v případě nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a revize nařízení o centrálních 

depozitářích (CSDR) byl mandát Rady schválen dne 20. prosince a proběhlo několik 

politických trialogů k návrhu nařízení o evropských zelených dluhopisech (EuGB). 

CZ PRES dokončilo trialogy s Evropským parlamentem týkající se nařízení o evropských 

fondech dlouhodobých investic (ELTIF) a 7. prosince byl návrh formálně schválen na 

Coreperu. V případě návrhu směrnice o ozdravných postupech a řešení krizí 

pojišťoven a zajišťoven (IRRD) dosáhlo CZ PRES schválení kompromisního textu 

na Coreperu II dne 20. prosince a bylo tak dosaženo mandátu pro vyjednávání 

s Evropským parlamentem. CZ PRES se také úspěšně podařilo dokončit technická jednání 

a dosáhnout konečné dohody s Evropským parlamentem a Komisí na textu nařízení 

o trzích s kryptoaktivy (MiCA). 

Rada dále formálně přijala nařízení nazvané „daisy chain“, které posiluje obezřetnostní 

regulační rámec pro úvěrové instituce působící v Unii. Na návrhu bylo dosaženo politické 

dohody již za FR PRES. 

Rovněž byly schváleny závěry k financování klimatu, které společně se závěry Rady pro 

životní prostředí (ENVI) z 24. října 2022 představovaly mandát EU na konferenci smluvních 

stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 27). 

V oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu se CZ PRES podařilo úspěšně 

završit proces vyjednávání nařízení o informacích doprovázejících převody 

peněžních prostředků a některých kryptoaktiv v Radě, když byl na jednání Coreperu 

dne 5. října schválen text návrhu vzešlého z trialogů. 

CZ PRES také dosáhlo obecného přístupu Rady k návrhu AML nařízení a návrhu 

6. AML směrnice poté, co byly oba návrhy schváleny na jednání Coreperu dne 
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7. prosince. Návrhy společně stanoví jednotná pravidla pro ochranu finančního systému 

EU před praním peněz a financováním terorismu. 

Jednou z hlavních priorit CZ PRES v oblasti spravedlnosti se v návaznosti na rozpoutání 

vojenské agrese ze strany Ruské federace vůči Ukrajině na konci února 2022 stala 

koordinace justičních aspektů činnosti EU a členských států, zejména pokud jde 

o boj proti beztrestnosti. 

Dne 9. prosince byly přijaty závěry Rady o boji proti beztrestnosti, pokud jde o zločiny 

spáchané v souvislosti s ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. Závěry Rady 

především vyzdvihují, že k zajištění úspěšného vyšetřování a stíhání tzv. nejzávažnějších 

mezinárodních zločinů je nezbytná posílená spolupráce a koordinace mezi všemi 

příslušnými orgány na mezinárodní i vnitrostátní úrovni, zejména při shromažďování, 

uchovávání a zajišťování důkazů, které bude později možné použít před soudem jako 

důkaz. V přijatých závěrech se Rada obrací na členské státy, Komisi, Eurojust, Europol, 

Evropskou síť proti genocidě a další instituce EU s výzvou k přijetí řady různých opatření 

směřujících k tomu, aby vyšetřování potenciálních zločinů spáchaných na území Ukrajiny 

v důsledku ruské invaze a shromažďování, analýza a uchovávání důkazů o těchto 

zločinech probíhalo efektivně, bez duplicitního úsilí a v souladu s uznanými 

mezinárodními standardy. Další doporučení se týkají převážně zacházení s oběťmi 

trestných činů spáchaných na Ukrajině a svědky zločinů spáchaných na Ukrajině tak, aby 

byla zajištěna jejich ochrana, respektována jejich práva. Součástí závěrů Rady je též výzva 

Ukrajině, aby přistoupila k Římskému statutu Mezinárodního trestního soudu. 

Vedle toho byla velká pozornost kladena na potřebu co nejefektivnější spolupráce 

s Mezinárodním trestním soudem v Haagu (ICC), jehož žalobce bezprostředně 

po rozpoutání vojenské agrese Ruské federace na Ukrajině zahájil vyšetřování možných 

válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. ČS EU koordinují svůj postup a možnosti 

finanční podpory pro činnost ICC a rovněž možnosti vyslání potřebných expertů, kteří by 

mohli působit u ICC v zájmu rychlého a efektivního vyšetřování. Významnou roli při 

spolupráci ICC a ČS EU hraje a bude hrát Eurojust, který rovněž koordinuje vnitrostátní 

vyšetřování válečných zločinů páchaných na Ukrajině, které bylo iniciováno ve 14 ČS EU. 

V návaznosti na to byl v rámci Eurojustu vytvořen společný vyšetřovací tým (SVT), který 

bude koordinovat vnitrostátní vyšetřování ČS EU, včetně zajišťování a sdílení důkazů. 

V rámci Eurojustu rovněž působí styčná žalobkyně Generální prokuratury Ukrajiny, jejímž 

prostřednictvím je v Eurojustu koordinován postup justičních orgánů ČS EU a Ukrajiny. 

Těsná spolupráce probíhá rovněž s Europolem a také se sítí EU pro vyšetřování genocidy 

a válečných zločinů, jež disponuje expertízou a sítí kontaktních expertních bodů v dané 

problematice. 
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Eurojust v současné době vytváří infrastrukturu nezbytnou k uplatňování nařízení (EU) 

2022/838 o uchovávání, analýze a ukládání důkazů týkajících se genocidy, zločinů proti 

lidskosti, válečných zločinů a souvisejících trestných činů v Eurojustu přijatého za FR PRES. 

V září 2022 zveřejnily Eurojust, Síť pro vyšetřování genocidy a Úřad žalobce Mezinárodního 

trestního soudu pokyny pro organizace občanské společnosti, které mají pomoci v boji 

proti beztrestnosti a byly vypracovány na základě odborných znalostí Úřadu žalobce 

Mezinárodního trestního soudu, Eurojustu, Sítě pro vyšetřování genocidy, organizací 

občanské společnosti, národních státních zástupců a mezinárodních partnerů. 

Mezinárodnímu trestnímu soudu bylo s ohledem na zvýšenou pracovní zátěž poskytnuto 

jako dodatečná finanční podpora více než 7 milionů EUR a různé členské státy vyslaly do 

Haagu odborníky, aby pomohli ICC v jeho důležité práci. 

Prostřednictvím integrovaných opatření EU pro politickou reakci na krize předsednictví 

rovněž pomáhalo při koordinaci forenzní podpory ukrajinským orgánům 

při shromažďování důkazů o mezinárodních zločinech. Členské státy byly vyzvány, aby 

i nadále aktivně přispívaly k vyšetřování mezinárodních zločinů. 

Během českého předsednictví se podařilo přijmout jednomyslné rozhodnutí, kterým se 

čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování EU rozšíří o porušování omezujících opatření Unie 

(sankcí). K jeho jednomyslnému přijetí došlo dne 28. listopadu 2022. Na základě tohoto 

rozšíření Komise následně dne 2. prosince 2022 předložila návrh směrnice o vymezení 

trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie. Předsednictví uspořádalo 

jednání k tomuto návrhu dne 13. prosince, na němž byl návrh ze strany Komise 

představen a na kterém rovněž došlo k započetí prvního čtení návrhu. 

Návrhu směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku, který má nahradit několik 

existujících unijních aktů a prohloubit míru harmonizace v oblasti vymáhání majetku 

souvisejícího s trestnou činností, byla za českého předsednictví věnována velká 

pozornost. Bylo dokončeno první čtení návrhu a zároveň byly 

předsednictvím představeny dva revizní texty. Předsednictví se zabývalo především 

kapitolami o zajištění a konfiskaci, správě majetku a procesních zárukách. Některé dílčí 

otázky byly diskutovány rovněž na jednání CATS a prosincové Radě JHA. Na posledním 

revizním textu, který bude zahrnovat již celou směrnici a který bude projednáván v lednu 

za SE PRES, se podílelo rovněž CZ PRES, a to v zájmu zachování kontinuity projednávání. 

ČR dokončilo projednávání návrhu nařízení o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu 

ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech 

i doprovodné směrnici. Na prosincové Radě JHA byl přijat obecný přístup k oběma těmto 

návrhům.  

Nařízení obsahuje ustanovení o zajištění elektronických komunikačních prostředků 

pro justiční spolupráci příslušných orgánů v přeshraničních případech a také 

o dobrovolném využití těchto elektronických prostředků fyzickými a právnickými osobami 

při komunikaci se soudy či jinými příslušnými orgány. Vedle toho bude umožněna účast 
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stran na jednáních v přeshraničních řízeních prostřednictvím videokonference. Nařízení 

zavádí evropské elektronické přístupové místo, a to úpravou již vypracovaného řešení  

e-Codexu. Vznikne tak platforma pro elektronickou komunikaci mezi příslušnými orgány 

a osobami. Součástí digitalizačního balíčku je také související směrnice, která upravuje 

stávající předpisy o justiční spolupráci v občanských, obchodních a trestních věcech. 

Obecný přístup k tomuto návrhu byl rovněž přijat na prosincové Radě JHA. 

U dalších dvou návrhů z balíčku o digitalizaci, kterými jsou jednak návrh nařízení, kterým 

se zřizuje platforma pro spolupráci a podporu fungování společných vyšetřovacích 

týmů, jehož cílem je zajistit, aby členové a účastníci společných vyšetřovacích týmů mohli 

mezi sebou snadněji a bezpečněji komunikovat a bezpečně sdílet informace a důkazy 

shromážděné během činnosti společného vyšetřovacího týmu, a dále návrh nařízení, 

pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu, bylo dosaženo 

shody s Evropským parlamentem při druhém politickém trialogu v prosinci 2022. 

Ve vztahu k legislativnímu balíčku předpisů o elektronických důkazech, a to k návrhu 

nařízení o evropském příkazu k vydání a uchování elektronických důkazů v trestním řízení 

a návrhu směrnice o jmenování právních zástupců pro účely získání důkazů pro trestní 

řízení, jejichž cílem je usnadnění a zrychlení přístupu policie a justičních orgánů 

k elektronickým důkazům, které jsou uchovávány na území jiného státu, CZ PRES 

pokračovalo ve vyjednávání a uskutečnilo řadu technických jednání s Evropským 

parlamentem, Komisí a členskými státy. Dne 29. listopadu 2022 se uskutečnil poslední 

politický trialog k těmto návrhům, kde se podařilo dosáhnout předběžné kompromisní 

politické dohody k většině právních textů obou návrhů včetně k dosud otevřeným 

zásadním otázkám, byť částečně podmíněné výsledkem dalších a finalizačních prací na 

technické úrovni. Plná politická dohoda byla postoupena členským státům k odsouhlasení 

a přijetí finální podoby textu na jednání Coreperu 20. prosince. 

Ochranu životního prostředí považovalo CZ PRES za jednu ze svých nejvyšších priorit 

v oblasti justice a vnímá nezastupitelný význam trestního práva pro jeho ochranu před 

následky nejzávažnějších protiprávních jednání, jež složky životního prostředí ohrožují 

nebo poškozují. Návrh příslušné směrnice je velmi komplexní, aktualizuje stávající 

a stanoví nové trestné činy proti životnímu prostředí, oproti předchozím směrnicím nově 

přichází také s harmonizací druhů a výše trestů. Dále obsahuje také ustanovení o zajištění 

a konfiskaci, požaduje ochranu oznamovatelů této trestné činnosti, umožňuje použití 

vyšetřovacích nástrojů, které členské státy používají při vyšetřování organizovaného 

zločinu. V Radě byla jednání o návrhu zahájena za FR PRES v lednu 2022. Na zasedání Rady 

JHA dne 9. června 2022 bylo dosaženo částečného obecného přístupu k ustanovením 

o trestných činech. CZ PRES následně pokračovalo v technické diskuzi od července 2022, 

konkrétně nad sankční částí a následujícími (obecnějšími) ustanoveními. Cílem CZ PRES 

bylo přijmout celkový obecný přístup k návrhu směrnice, což se podařilo dne 9. prosince 

na zasedání Rady JHA. 
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Na jednání Rady JHA v prosinci byly také přijaty závěry Rady o posílení kapacity 

Evropské justiční sítě pro boj proti kyberkriminalitě. 

CZ PRES realizovalo detailní diskusi k implementační zprávě EK o aplikaci směrnice 

o konzulární ochraně nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích, přičemž 

na konci předsednictví předložilo dokument, který prostřednictvím výsledků dané diskuse 

poskytl EK vodítka pro tvorbu návrhu novely této směrnice. 

Jednou z důležitých priorit CZ PRES v oblasti spravedlnosti bylo rovněž přistoupení EU 

k Evropské úmluvě o lidských právech. Na pracovní úrovni Rady (PS FREMP) bylo otázce 

přistoupení věnováno 8 jednání. Na úrovni skupiny „46+1“ Řídícího výboru pro lidská 

práva (CDDH) ve Štrasburku bylo dosaženo prozatímní dohody nad zněním dohody 

o přistoupení v otázkách spadajících do koše 1, 2 a 3. Během CZ PRES byla dosažena 

rovněž široká shoda nad podobou výkladového prohlášení v rámci koše 4. Jednomyslné 

shody v této oblasti však dosaženo nebylo. CZ PRES rovněž pokročilo v přípravě návrhu 

vnitřních pravidel EU, které mají přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech 

reflektovat dovnitř Unie. Do projednávání vnitřních pravidel byli zapojeni i vládní 

zmocněnci pro zastupování členských států EU před Evropským soudem pro lidská práva 

a panel zřízený dle čl. 255 SFEU.  

I v oblasti vnitřních věcí se jedním ze zásadních témat CZ PRES stalo řešení dopadů války 

na Ukrajině, a to jak na migraci a bezpečnost, tak na vnější dimenzi. Jednoznačná 

priorita přikládaná tomuto tématu ze strany členských zemí i unijních institucí byla 

potvrzena na neformálním setkání ministrů vnitra dne 11. července v Praze za přítomnosti 

ministrů vnitra Ukrajiny a Moldavska. Na okraj tohoto ministerského zasedání bylo 

spuštěno Centrum EU na podporu vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic 

v Moldavsku, které se stalo klíčovou platformou pro operativní spolupráci mezi EU 

a Moldavskem v této oblasti. S ohledem na vývoj konfliktu s útoky zaměřenými proti 

ukrajinské energetické a další klíčové infrastruktuře a též s výhledem na přicházející zimu 

se CZ PRES intenzivně věnovalo přípravám na možný další příliv uprchlíků z Ukrajiny do 

EU. Neméně významná pozornost byla věnována bezpečnostním dopadům války 

na Ukrajině, a to zejména zvýšeným rizikům pašování migrantů, obchodování s lidmi, 

nelegálního obchodu se zbraněmi a dalšími komoditami strategické povahy, terorismu 

a dalších forem související závažné trestné činnosti. Tato témata byla diskutována také 

během úspěšné mise do Kyjeva dne 27. září 2022 pod vedením protiteroristického 

koordinátora EU, jíž se zúčastnil také zástupce CZ PRES. 

Významným úspěchem CZ PRES je schválení rozhodnutí o neuznávání ruských 

cestovních dokladů vydávaných na okupovaných zahraničních územích 

na prosincové Radě JHA. Toto rozhodnutí bylo reakcí na praxi Ruska spočívající ve 

vydávání ruských mezinárodních pasů obyvatelům okupovaných regionů. Členské státy 
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se tak vůbec poprvé rozhodly postupovat v oblasti uznávání cestovních dokladů společně 

a prostřednictvím závazného legislativního předpisu vyjádřit svůj negativní postoj 

k praktikám, které Rusko uplatňuje nejen na okupovaných územích Ukrajiny, ale také 

na separatistických územích Gruzie. Přijetím a uplatňováním tohoto rozhodnutí vysílá 

Unie vůči Rusku jasný a silný politický signál, že takový postup nebude tolerován.  

CZ PRES zahájilo projednávání návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla 

pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu. Na pracovní úrovni 

došlo k projednání celého textu návrhu nařízení. Vypracovaná zpráva o pokroku 

napomohla stanovit klíčové oblasti pro další vyjednávání během SE PRES. 

Na poli zefektivňování policejní spolupráce CZ PRES zahájilo a dokončilo trialog o návrhu 

směrnice o výměně informací mezi donucovacími orgány členských států, jenž byl 

předložen jako součást Evropského kodexu policejní spolupráce. Dále probíhalo 

naplňování unijních cílů v oblasti boje proti organizovanému zločinu a závažné trestné 

činnosti či boje proti terorismu, a to i v kontextu ruské agrese vůči Ukrajině.  

V oblasti kritické infrastruktury se CZ PRES podařilo dokončit projednávání návrhu 

směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů (CER), jež byla finálně schválena 

Radou JHA dne 8. prosince 2022. V reakci na sabotáž plynovodů Nord Stream 

a v souvislosti s novými riziky, která přinesla ruská agrese proti Ukrajině, byl za CZ PRES 

představen též návrh doporučení Rady o koordinovaném přístupu Unie k posílení 

odolnosti kritické infrastruktury. Cílem doporučení je urychlení přípravných prací 

na realizaci povinností vyplývajících ze směrnice CER a směrnice o kybernetické 

bezpečnosti (NIS2) a zvýšení ochrany kritické infrastruktury v EU se zaměřením na klíčová 

odvětví. CZ PRES se podařilo vyjednat konečné kompromisní znění tohoto doporučení, 

které bylo přijato Radou JHA dne 8. prosince 2022. 

Dalším úspěchem CZ PRES je schválení závěrů Rady týkajících se prevence a boje proti 

používání pyrotechniky v diváckých zónách fotbalových stadionů a jiných sportovišť a také 

závěrů Rady k vizi Evropského forenzního prostoru 2.0 (EFSA 2.0). 

CZ PRES též sehrálo klíčovou roli v otázce rozšíření schengenského prostoru. 

Významným úspěchem je pozitivní rozhodnutí Rady JHA dne 8. prosince v případě 

Chorvatska, které povede ke zrušení kontrol na vnitřních pozemních hranicích 

od 1. ledna 2023. Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, usilovná práce CZ PRES 

přinesla výrazný pokrok a připravila půdu pro plné zapojení obou zemí do Schengenu 

v blízké budoucnosti. 

Na poli ochrany hranic patří mezi významné úspěchy také schválení závěrů Rady 

k víceleté strategické politice pro evropskou integrovanou správu hranic a též 

dokončení prvního cyklu Schengenské rady. Na neformálním zasedání ministrů vnitra 

v Praze byl odsouhlasen nový harmonogram pro dokončení projektu interoperability 

rozsáhlých informačních systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. 
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Na prosincové Radě JHA byl potvrzen nový termín spuštění revidovaného 

Schengenského informačního systému, k němuž by mělo dojít v březnu 2023. 

CZ PRES v této oblasti úzce a intenzivně spolupracovalo s agenturou eu-LISA a Komisí 

s cílem naplnit termín dokončení interoperability do konce roku 2023. Velkým úspěchem 

CZ PRES je také zahájení a dokončení prvního čtení návrhu o digitalizaci vízového 

procesu, na kterém CZ PRES rovněž úzce a intenzivně spolupracovalo s agenturou  

eu-LISA a Komisí. Na říjnovém zasedání Rada JHA přijala také rozhodnutí o podpisu 

dohody o spolupráci v oblasti správy hranic mezi agenturou Frontex a Severní 

Makedonií. Umožnění společných operací a vysílání expertů agentury do této země má 

přispět k dalšímu posílení ochrany vnějších hranic. 

V oblasti migrace zaměřilo CZ PRES zvláštní pozornost na vnější dimenzi, a to v souladu 

s tzv. whole-of-route approach. Vzhledem k obecnému nárůstu nelegálních migračních 

toků do EU svolalo CZ PRES v listopadu do Bruselu mimořádné setkání Rady JHA. Na 

základě zhodnocení situace podél všech migračních tras se ministři vnitra shodli na dalším 

prohloubení spolupráce ve vnější dimenzi migrace. Jedním z výstupů se stal akční plán 

pro centrální středomořskou trasu, který vypracovala Komise. Na řádném zasedání 

v prosinci se Rada JHA k tématu vrátila. Komise u této příležitosti představila druhý akční 

plán, tentokrát pro západní Balkán. S ohledem na situaci podél západobalkánské 

migrační trasy se migrace stala také hlavním tématem ministerského jednání 

EU – západní Balkán, kde došlo ze strany partnerských zemí k důležitým závazkům 

v oblasti sladění vízových politik a posílení prevence nelegální migrace do EU. V rámci 

Operačního koordinačního rámce pro vnější rozměr migrace (MOCADEM) se CZ PRES 

věnovalo implementaci a přípravě akčních plánů spolupráce s klíčovými třetími 

zeměmi či otázce instrumentalizace migrace. V oblasti návratů se CZ PRES podařilo 

získat podporu návrhu na zefektivnění procesu podle čl. 25a vízového kodexu, který 

představuje vízovou páku vůči třetím zemím nespolupracujícím na návratech. Tento krok 

se pozitivně odrazil ve zrychlení tohoto procesu již na konci předsednického období, kdy 

Komise navzdory avizovaným časovým prodlevám navrhla zpřísnit vízová opatření proti 

Gambii a zavést nová opatření vůči Senegalu a zároveň vydala zprávu o readmisní 

spolupráci třetích zemí v roce 2021. V říjnu 2022 se pod hlavičkou CZ PRES uskutečnila 

úspěšná ministerská konference Pražského procesu, jejímž výstupem jsou politická 

deklarace a akční plán formující spolupráci v rámci tohoto dialogu na dalších pět let. ČR 

tak navázala na své první předsednictví v Radě EU v roce 2009, kdy byl dialog o migraci 

mezi zeměmi EU/Schengenu, Východního partnerství, západního Balkánu, střední Asie 

a Turecka zahájen. 

Pokud jde o vnitřní dimenzi migrace, CZ PRES navázalo na gradualistický přístup 

k reformě azylové a migrační politiky iniciovaný FR PRES. CZ PRES vypracovalo koncept 

uchopení mechanismu solidarity a jeho vyvážení v oblasti odpovědnosti, jenž je 

založen na dobrovolnosti. Tento koncept byl po detailních diskuzích na technické 

a strategické úrovni představen na prosincové Radě JHA. Ministři schválili výsledky 
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práce CZ PRES a koncept tak bude sloužit jako základ pro projednávání 

legislativních návrhů v této oblasti během SE PRES. CZ PRES se také podařilo 

dosáhnout shody v otázce postupu vyjednávání s Evropským parlamentem, čímž se 

otevřela možnost zahájení trialogů k pěti legislativním návrhům (konkrétně k nařízení 

o Eurodac, nařízení o screeningu, kvalifikačnímu nařízení, přijímací směrnici 

a přesídlovacímu rámci). CZ PRES zahájilo vyjednávání s EP o návrhu nařízení o Eurodac 

a dosáhlo předběžného potvrzení shody nad návrhy kvalifikačního nařízení, 

přesídlovacího rámce a přijímací směrnice. Tyto dohody chválil Coreper dne 20. prosince, 

přičemž texty dotčených návrhů budou k dispozici pro další fázi vyjednávání celé rozsáhlé 

azylové reformy. Tento výsledek lze označit za významný, neboť se jedná o největší 

pokrok v rámci projednávání od představení balíčku na reformu společného 

evropského azylového systému v roce 2016, resp. Paktu o migraci a azylu předloženého 

v roce 2020. V rámci gradualistického přístupu CZ PRES opětovně otevřelo projednávání 

návrhu azylového procedurálního nařízení jako jednoho z pilířů odpovědnosti 

v otázkách azylu. Na zasedání Coreperu dne 20. prosince došlo ke schválení částečného 

obecného přístupu Rady k článkům, na kterých panuje shoda. CZ PRES též na pracovní 

úrovni projednalo návrh nařízení o instrumentalizaci migrace, který je připraven pro 

další práci během SE PRES. Na závěrečném zasedání pracovní skupiny pro azyl dne 

20. prosince se CZ PRES podařilo dokončit první čtení návrhu nařízení o řešení 

krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu. CZ PRES také zahájilo 

projednávání návrhů předložených v rámci balíčku k legální migraci, a nejen na toto téma 

zorganizovalo výroční konferenci Evropské migrační sítě, která se věnovala 

problematice pracovní migrace.  

Vyjednávání také pokračovalo u návrhů v oblasti vízové politiky. Během neformálního 

jednání ministrů zahraničí v Praze bylo rozhodnuto o pozastavení dohody 

o zjednodušení vízového styku s Ruskou federací, která zásadně usnadňovala 

občanům Ruska získávání schengenských víz. CZ PRES se též podařilo obnovit dialog 

o zrušení vízové povinnosti pro občany Kosova, dosáhnout přijetí pozice Rady 

k příslušnému návrhu a následně i dohody s Evropským parlamentem v trialogu. 

Hlavní prioritou pro oblast politiky závislostí bylo přijetí závěrů Rady k drogové politice 

založené na lidských právech a vědeckých základech. Dalšími prioritami v dané oblasti 

se staly dialogy se třetími zeměmi. V červenci 2022 byl po několikaleté pauze znovu 

otevřen dialog se Střední Asií. Tento dialog zaznamenal velmi pozitivní ohlasy jak 

na evropské, tak na mezinárodní úrovni. 

Během CZ PRES proběhly též dialogy s USA, Čínou, občanskou společností a regionem 

Latinské Ameriky a Karibiku a uskutečnilo se jednání tzv. Dublinské skupiny. Součástí 

priorit CZ PRES byla také agenda Komise OSN pro narkotika ve Vídni (CND). V této věci 

CZ PRES vypracovalo prohlášení na téma podpory lidských práv v drogové politice 

a jejich souladu s Mezinárodními úmluvami o drogách. Tato prohlášení byla následně 

prezentována delegací EU ve Vídni v září 2022 během Tematických diskusí CND. Mezi další 
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priority CZ PRES v oblasti drogové politiky patřily diskuze na téma syntetických drog, 

zejména metamfetaminu. CZ PRES předložilo v listopadu 2022 shrnutí z diskuzí, které 

na toto téma probíhaly na úrovni pracovní skupiny Rady během uplynulého půlroku. 

Výstupní dokument se věnuje tomuto fenoménu jak z hlediska léčby, tak z pohledu 

vymáhání práva. 

Největší multisektorální výzvu CZ PRES v rámci formace Rady AGRIFISH představovaly 

dopady ruské agrese vůči Ukrajině na potravinové zabezpečení v kontextu situace 

na komoditních trzích. Témata se týkala zejména problémů s omezením exportu 

ukrajinských komodit, fungováním alternativních exportních tras přes EU – tzv. Solidarity 

Lanes, řešením průchodnosti obchodních cest přes Černé moře či dostupností hnojiv pro 

evropské zemědělce. Konkrétně role zemědělství a potravinářství EU v udržitelné globální 

produkci potravin byla diskutována za videoúčasti ukrajinského ministra pro agrární 

politiku a potraviny a prezenční účasti ministrů zemědělství Gruzie a Moldavska na 

neformálním zasedání Rady v Praze dne 16. září 2022. Diskuze k situaci na Ukrajině, 

tentokrát s důrazem na aktuální výzvy spojené s komplikovaným skladováním a vývozem 

plodin, byla operativně zařazena také na program formálního zasedání Rady AGRIFISH 

dne 26. září 2022 za osobní účasti ukrajinského ministra. Situace na komoditních trzích a 

oblast potravinového zabezpečení EU a třetích zemí byly dále pravidelnými body všech 

ministerských jednání v průběhu CZ PRES a odrazily se i v debatě ministrů k otázkám 

souvisejícím s mezinárodním obchodem. 

I s ohledem na politické priority v oblasti zemědělství byly ihned poté, co Evropský 

parlament 13. září schválil svou pozici, zahájeny intenzivní technické a politické trialogy ve 

věci legislativního návrhu nařízení týkajícího se komodit a produktů spojených 

s odlesňováním a degradací lesů. Nařízením se stanovují pravidla náležité péče pro 

všechny hospodářské subjekty a obchodníky, kteří uvádějí a dodávají na trh EU nebo 

z tohoto trhu vyvážejí vybrané produkty ze 7 komodit (palmový olej, hovězí maso, dřevo, 

káva, kakao, kaučuk a sója). Tyto produkty dodané na trh EU nebo vyvezené z trhu EU 

nesmí pocházet z dodavatelských řetězců spojených s odlesněním po 31. prosince 2020. 

V rámci politického trialogu 5. a 6. prosince se podařilo nad rámec stanovených ambicí 

dosáhnout politické dohody, jejíž obsah je velmi blízký obecnému přístupu Rady. Dohodu 

dne 21. prosince schválil Coreper. 

CZ PRES se také věnovalo řadě témat souvisejících s naplňováním Nové strategie EU 

pro lesy do roku 2030, kromě celkového pohledu na implementaci strategie ze strany 

Komise se diskuze zaměřila i na očekávaný legislativní návrh k monitoringu lesů v EU 

a na postavení a fungování Stálého lesnického výboru. 

Mimo jiné v zájmu posílení potravinového zabezpečení byly formulovány a na červencové 

Radě AGRIFISH schváleny závěry Rady k novým strategickým zásadám EU 
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pro akvakulturu. Závěry Rady usilují o posílení udržitelné role sladkovodní a mořské 

akvakultury a navýšení konkurenceschopnosti jejích produktů ve vztahu k třetím zemím. 

V říjnu Rada dosáhla dohody o rybolovných kvótách pro Baltské moře, která je 

v souladu s vědeckými doporučeními a respektuje nastavená pravidla pro danou oblast. 

Technické a politické trialogy k nařízení o kontrole rybolovu budou pokračovat i během 

SE PRES, přestože CZ PRES dosáhlo ve vyjednávání značného pokroku. Zbývá dokončit 

projednávání balíčku politicky citlivých ustanovení, který byl již připraven a částečně 

předjednán na posledním politickém trialogu za CZ PRES v listopadu. V rámci politického 

trialogu dne 29. září bylo dosaženo předběžné dohody k nařízení týkajícího se přístupu 

pro rybářská plavidla do vod a ke zdrojům EU. V zájmu včasného dojednání hlavních 

rybolovných kvót pro rok 2023 (resp. 2023 a 2024) byly již na program zářijové Rady 

AGRIFISH zařazeny konzultace o rybolovných právech se Spojeným královstvím, 

Norským královstvím a pobřežními státy. Na prosincové Radě AGRIFISH bylo následně 

dosaženo dvou politických dohod k nařízení pro hlavní rybolovná práva ve vodách EU 

a v některých mimounijních vodách pro rok 2023 a v případě hlubinných druhů ryb 

pro rok 2023 a 2024 a dále k nařízení k rybolovným právům pro Středozemní a Černé 

moře pro rok 2023. 

Jedním z klíčových témat udržitelné zemědělské a potravinářské produkce v EU bylo 

projednávání nového návrhu nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu 

rostlin (pesticidů). V rámci intenzivního projednávání tohoto komplexního návrhu byla 

nalezena dostatečná podpora členských států pro přípravu rozhodnutí Rady, které bylo 

schváleno na prosincové Radě, se žádostí o vypracování studie doplňující stávající 

dopadovou studii návrhu ze strany Evropské komise tak, aby měly členské státy 

dostatečné informace o dlouhodobém dopadu návrhu na zemědělskou produkci 

a potravinové zabezpečení v EU. CZ PRES v reakci na diskuzi k zákazu použití přípravků 

na ochranu rostlin v citlivých oblastech připravilo návrh revize příslušných úprav jako 

podnět pro další projednávání. Kompromisní text byl následně schválen 21. prosince 2022 

na jednání Coreperu. Schválení Radou je plánováno v průběhu první poloviny roku 2023. 

V oblasti zdraví rostlin CZ PRES vedlo diskuze k otázce většího vlivu EU na fytosanitární 

dění v evropském a středozemním regionu a koordinovalo přípravu pohotovostních plánů 

proti prioritním škodlivým organismům rostlin.  

Na zářijovém zasedání Rady AGRIFISH uspořádalo CZ PRES pracovní oběd ministrů 

za účelem neformální politické diskuze nad současným stavem a případnými 

preferovanými alternativami ještě před samotným vydáním návrhu revize pravidel 

označování potravin a informování spotřebitele, které se očekává v prvním pololetí 

roku 2023. K tématu se zároveň uskutečnila 10. listopadu 2022 odborná konference 

v Bruselu, jejíž výstupy byly prezentovány na prosincovém zasedání Rady AGRIFISH.  

I díky vhodně zvoleným diskuzím a výzvám, které CZ PRES iniciovalo směrem k Evropské 

komisi, byly schváleny všechny národní strategické plány společné zemědělské politiky 
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(SZP) tak, aby dle původního plánu mohly všechny členské státy EU počínaje 1. ledna 2023 

přikročit k realizaci nové SZP a naplňování jejich cílů. 

Z již předložených legislativních návrhů se CZ PRES také věnovalo zejména novému 

nařízení o zeměpisných označeních EU pro víno, lihoviny a zemědělské produkty 

a o režimech jakosti. Během CZ PRES byly projednány kapitoly týkající se zeměpisných 

označení, jejichž součástí je také role Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), 

ke kterým byla vyhotovena zpráva o pokroku prezentována na prosincové Radě AGRIFISH. 

Na expertní úrovni byl projednán návrh nařízení o přechodu na zemědělskou datovou 

síť pro udržitelnost (FSDN) a členským státům byla předložena část revidovaného textu. 

V oblasti zemědělské statistiky proběhla za CZ PRES také finalizace formálního přijetí 

nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO). Dále byly na expertní 

úrovni projednávány návrhy závěrů Rady ke Zvláštním zprávám Evropského účetního 

dvoru týkající se rozvoje venkova, podvodů ve společné zemědělské politice a využívání 

dat v zemědělství, které byly schváleny na listopadovém a prosincovém jednání Rady.  

V oblasti zdraví zvířat se 27. září 2022 uskutečnila Ministerská konference na vysoké 

úrovni o africkém moru prasat (AMP), kde bylo diskutováno mimo jiné téma složitého 

vývoje vakcín. AMP byl věnován také seminář v rámci navazujícího neformálního jednání 

PS vedoucích veterinárních úředníků (CVO) dne 28. září, zaměřený na sdílení zkušeností 

členských států s tlumením této aktuálně se šířící nákazy. Publikované výstupy ze 

semináře, shrnující praktická doporučení k tlumení AMP, budou také využity při revizi 

platných doporučení EU. CZ PRES dále pokračovalo v naplňování závěrů Rady k tlumení 

vysoce patogenní ptačí chřipky. Značná pozornost byla věnována také připravované revizi 

stávajících právních předpisů EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. 

Vědecké zprávy EFSA zveřejněné během CZ PRES k vybraným oblastem dané 

problematiky, hodnocení příslušných předpisů ze strany EK (Fitness Check) a zejména 

jejich připravovaná revize byly široce diskutovány na pracovní úrovni i na prosincovém 

jednání Rady AGRIFISH. 

Pokud jde o další klíčovou oblast udržitelné zemědělské a potravinářské produkce, otázku 

udržitelného používání antimikrobik ve veterinární medicíně, CZ PRES na úrovni 

pracovní skupiny řešilo otázky spojené s nově zaváděným systémem sběru dat 

o prodejích a užívání antimikrobik u zvířat.  

V dotazníkovém šetření iniciovaném CZ PRES se členské státy shodly na potřebě věnovat 

pozornost zejména spolehlivosti, kvalitě a srovnatelnosti údajů, zastoupení ČS 

v přípravných formacích zohledňujících multioborový charakter problematiky a poukázaly 

na řadu nedořešených otázek. Velké podpory se CZ PRES dostalo ze strany ČS také při 

mapování jejich postojů k aktuálnímu stavu nařízení, kterým se stanoví zvláštní 

hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. Šetření ukázalo vysokou míru 

shody ČS v některých bodech a identifikovalo řadu podnětů pro další zlepšení tohoto 

nařízení. 
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V oblasti mezinárodního vyjednávání vedlo CZ PRES přípravu společných pozic EU 

pro zasedání Rady Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Výboru pro světové 

potravinové zabezpečení a technických výborů FAO, kde byla intenzivně diskutována 

i otázka ruské agrese vůči Ukrajině a koordinované mezinárodní reakce na ni v kontextu 

světového potravinového zabezpečení, produkce komodit a potravin, mezinárodního 

obchodu, lesnictví a rybářství. V rámci Codexu Alimentarius bylo schváleno 20 nových 

standardů a norem pro oblast potravin. Výbor pro lesnictví FAO se věnoval vztahu 

rozšiřování zemědělství a odlesňování a Zprávě o stavu světových lesů 2022. 

Dále proběhla zasedání Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV), kde se 

přijalo 35 rezolucí, Rady Evropské a středozemní organizace ochrany rostlin (EPPO) nebo 

9. zasedání Řídícího výboru Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro 

výživu a zemědělství (ITPGRFA), kde se přijalo 17 rezolucí. Koordinace s ohledem na vztah 

k Rusku ale probíhala i u mezinárodních jednání, která standardně nejsou předmětem 

společných příprav členských států EU (např. Forest Europe nebo Výbor pro lesy a lesnický 

průmysl EHK OSN). 

V souladu s politickými prioritami bylo hlavním cílem českého předsednictví v oblasti 

vnitřního trhu a průmyslu posilování otevřené strategické autonomie a odolnosti 

v kontextu probíhajících či nedávných krizí, zejména covidové pandemie, ruské invaze na 

Ukrajinu a vysokých cen energií. Předsednictví se proto soustředilo na zajištění 

strategických surovin, dílů a výrobků pro unijní vnitřní trh a tradičně i na odstraňování 

překážek na trhu, což je dlouhodobá česká priorita. 

Z hlediska posilování odolnosti vnitřního trhu bylo během předsednictví významné 

zejména zveřejnění legislativního návrhu nástroje pro mimořádné situace na vnitřním 

trhu (SMEI) dne 19. září 2022. CZ PRES v souladu se svými záměry okamžitě zahájilo 

projednávání tohoto návrhu nařízení na pracovní skupině. Předsednictví tomuto tématu 

věnovalo také část jednání ministrů Rady pro konkurenceschopnost dne 29. září 2022. 

U návrhu o ekodesignu udržitelných výrobků se v rámci pracovní skupiny podařilo 

dokončit první čtení textu. Současně byl návrh nařízení o ekodesignu udržitelných 

výrobků diskutován ministry jak na Radě pro konkurenceschopnost v září, tak 

na říjnové Radě pro životní prostředí, kde mu členské státy vyjádřily podporu. 

CZ PRES se rovněž horizontálně zabývalo prosazováním pravidel vnitřního trhu, a to 

hlavně v rámci pracovní skupiny pro prosazování pravidel vnitřního trhu (SMET). Tato 

pracovní skupina je složena ze zástupců Komise a členských států a ČR jí během svého 

předsednictví úspěšně spolupředsedala. V tomto období se skupina zaměřila zejména 
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na odstraňování přeshraničních překážek vnitřního trhu EU s důrazem na doposud 

nedostatečně integrovaný sektor služeb. Na formálním jednání ministrů 

pro konkurenceschopnost dne 1. prosince byla prodiskutována Zpráva o činnosti SMET za 

období 2021–2022. V rámci této v listopadu vydané zprávy Komise představila konkrétní 

výsledky dosažené členskými státy EU při odstraňování překážek vnitřního trhu v rámci 

jednotlivých pilotních projektů. Zaměřila se přitom zejména na urychlování projektů 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie, jednodušší vysílání pracovníků nebo odstraňování 

administrativní zátěže u regulovaných profesí. 

I mimo pracovní skupinu SMET se předsednictví přednostně soustředilo na oblast služeb 

na vnitřním trhu. Těm věnovalo několik akcí, včetně neformálního jednání skupiny 

na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost a růst dne 14. října 2022. Šířeji se tématu 

vnitřního trhu věnovalo také červencové neformální jednání ministrů 

pro konkurenceschopnost, které se zaměřilo na příležitosti a hrozby dvojí tranzice pro 

unijní regiony dosud zaostávající v přidané hodnotě a inovativnosti. K 30. výročí vzniku 

vnitřního trhu pak české předsednictví 8. prosince 2022 v Praze uspořádalo konferenci 

na vysoké úrovni, kde za přítomnosti eurokomisaře pro vnitřní trh Thierryho Bretona 

a předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu 

Anny Cavazzini diskutovalo o úspěších i budoucích výzvách tohoto stěžejního evropského 

projektu. Na závěry této konference naváže květnová konference k vnitřnímu trhu 

organizovaná SE PRES. 

Důležité pro předsednictví bylo i téma zajištění klíčových surovin a komponentů. CZ PRES 

se na prosincové Radě pro konkurenceschopnost podařilo dokončit obecný přístup 

u návrhu nařízení „Akt o čipech“. Oproti původnímu návrhu Evropské komise je 

zaměření Aktu o čipech v pozici Rady výrazně širší. Povedlo se rozšířit definici „první svého 

druhu“ tak, aby podpora v rámci Aktu o čipech mohla být přiznána co nejširšímu okruhu 

subjektů a pokrývala potřeby klíčových sektorů při zachování míry inovativnosti. Nově 

navíc status integrovaného výrobního zařízení a otevřené továrny EU pro polovodiče 

může být přiznán kromě nového i existujícímu zařízení. 

Předsednictví také zorganizovalo konferenci na téma surovinové bezpečnosti Evropy 

(Raw Materials Security of Europe), kde zdůrazňovalo význam surovinové spolupráce se 

zeměmi západního Balkánu či Ukrajiny. Diskutována byla potřebnost aktivní surovinové 

spolupráce s okolními regiony, potřebnost nové generace geologického průzkumu 

hlubších částí zemské kůry na evropském kontinentu a rovněž potřeba diskutovat 

možnost zavedení celoevropského systému zásob kritických nerostných surovin (CRM). 

Závěry z této konference mohou sloužit jako podklady mj. pro připravovaný unijní Akt 

o strategických surovinách. 

Pod Radu pro konkurenceschopnost spadá rovněž agenda ochrany spotřebitele. 

CZ PRES v červenci získalo mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem o návrhu 
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nařízení o obecné bezpečnosti výrobků. Dne 19. září byly zahájeny trialogy s Evropským 

parlamentem. Dne 28. listopadu se předsednictví podařilo dosáhnout předběžné 

politické dohody mezi Parlamentem a Radou, která byla potvrzena na Coreperu dne 

21. prosince. Pokračovalo se také v projednávání návrhu směrnice o posílení práv 

v ekologické transformaci. Na prosincové Radě COMPET PRES docílilo schválení zprávy 

o pokroku a 7. prosince byl na pracovní skupině představen a projednán druhý 

kompromisní návrh směrnice. 

V rámci trialogů k návrhu směrnice o spotřebitelských úvěrech, které CZ PRES 

zahajovalo, se podařilo dosáhnout politické dohody s Evropským parlamentem 

na kompromisním řešení. V případě návrhu novelizace právní úpravy poskytování 

finančních služeb na dálku (nově začleňované do směrnice o právech spotřebitelů) 

CZ PRES dosáhlo pokroku ve vyjednávání, kdy připravilo a na příslušné pracovní skupině 

postupně projednalo čtyři kompromisní návrhy. Předsednictví v září také zorganizovalo 

úspěšné jednání ministrů odpovědných za ochranu spotřebitele. 

Jednou z priorit českého předsednictví byl rovněž rozvoj aktivit na podporu malých 

a středních podniků v kontextu aktuálních výzev: vzrůstajících cen energií, vysoké 

inflace, postpandemické obnovy a problémů v dodavatelských řetězcích. Koncem 

listopadu 2022 uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou 

komisí v Praze celoevropskou konferenci SME Assembly, jejímž hlavním cílem bylo 

vyslechnout potřeby podnikatelů z řad malých a středních podniků a prodiskutovat 

možnosti jejich podpory. Výstupy konference budou promítnuty zejména v rámci tzv. SME 

Relief Package připravovaného Evropskou komisí. Zároveň byla v rámci konference ze 

strany ČR iniciována diskuze ohledně definice malých a středních podniků. 

V oblasti technické harmonizace zahájilo CZ PRES jednání s Evropským parlamentem 

o návrhu nařízení o strojních zařízeních. V rámci třetího politického trialogu 

15. prosince 2022 dospělo CZ PRES k předběžné politické dohodě s Evropským 

parlamentem. Dále CZ PRES pokračovalo v projednávání návrhu o stavebních výrobcích, 

kde byla zahájena diskuse k prvním návrhům úprav textu. Již během prvního politického 

trialogu CZ PRES dosáhlo politické dohody s Evropským parlamentem u návrhu změny 

nařízení o evropské normalizaci a jeho přijetí na úrovni Rady. 

V oblasti duševního vlastnictví dosáhlo předsednictví na Radě COMPET dne 1. prosince 

obecného přístupu k návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení pro řemeslné 

a průmyslové výrobky. Nařízením se zlepší ochrana těchto výrobků na úrovni EU, podpoří 

se inovace a investice do řemeslné výroby v EU, a tím i pomoc řemeslným výrobcům, 

zejména malým a středním podnikům, propagovat a chránit jejich tradiční know-how 

a rozvíjet kulturní dědictví. 

K oblasti hospodářské soutěže pod vedením CZ PRES schválila Rada EU text nařízení 

o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh. Smyslem nové legislativy je eliminovat 

zvýhodnění, které mohly mít firmy ze třetích zemí ve veřejných zakázkách nebo při 

uskutečňování fúzí v zemích Evropské unie. Měla by tak být zaručena spravedlivá 
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hospodářská soutěž mezi všemi evropskými i mimoevropskými podniky, které působí 

na vnitřním trhu. 

Pracovní skupina pro konkurenceschopnost a růst ve formátu pro cestovní ruch se 

během CZ PRES zabývala 2 hlavními prioritami – závěry Rady k Evropské agendě 

pro cestovní ruch 2030 a návrhem nařízení EK k regulaci krátkodobých pronájmů (STR) 

vydaným 7. listopadu 2022. Agenda představuje plán dalšího postupu v oblasti cestovního 

ruchu na nejvyšší úrovni do roku 2030, který bude Komisí monitorován tak, aby 

podporoval ekosystém cestovního ruchu při jeho transformaci. Závěry Rady byly během 

CZ PRES schváleny na Radě COMPET dne 1. prosince. Zároveň byla pod vedením CZ PRES 

otevřena diskuse ČS k návrhu nařízení EK k STR, na kterou od ledna 2023 naváže SE PRES. 

U směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (due diligence) CZ PRES 

převzalo projednávání ve fázi prvního čtení s cílem pokusit se dosáhnout obecného 

přístupu. Během vyjednávání došlo ke značným úpravám v textu návrhu, směřujícím 

zejména ke zpřesnění povinností ukládaných společnostem, snížení administrativní 

zátěže a vyjasnění textu. Přes značné názorové rozpory v rámci Rady se podařilo najít 

kompromis mezi členskými státy a dosáhnout obecného přístupu na Radě COMPET dne 

1. prosince. Tím byl vyslán silný politický signál Evropskému parlamentu, od kterého se 

očekává ambicióznější přístup, co se týče povinností ukládaných společnostem. 

V oblasti výzkumu se CZ PRES zaměřilo na roli výzkumných infrastruktur jako 

zprostředkovatele unikátních kolekcí dat, nejpokročilejších znalostí a nejvyspělejších 

technologií a nástroje posilování připravenosti, resp. odolnosti evropské společnosti vůči 

socioekonomickým krizím. V oblasti výzkumných infrastruktur bylo prioritou CZ PRES 

přijetí závěrů Rady EU, které mimo jiné vyzdvihují roli výzkumných infrastruktur jako 

součásti kritické infrastruktury EU a jejich roli v adresování velkých společenských 

a ekonomických výzev, včetně zelené a digitální transformace evropské ekonomiky. 

Dále byl k problematice výzkumných infrastruktur publikován i text Brněnské deklarace 

k rozvoji globálního ekosystému výzkumných infrastruktur, a to při příležitosti konání 

mezinárodní konference k výzkumným infrastrukturám (International Conference on 

Research Infrastructures, ICRI) ve dnech 19.–21. října 2022 v Brně. 

Další prioritou CZ PRES v oblasti výzkumu bylo téma synergií ve financování výzkumu 

a inovací v Evropě, konkrétně synergické a kumulativní financování projektů z unijních, 

národních, regionálních a soukromých zdrojů. V rámci CZ PRES byla uspořádána 

konference k této prioritě a toto téma bylo rovněž diskutováno na neformálním zasedání 

evropských ministrů pro výzkum, které se uskutečnilo dne 22. července v Praze. Výstupem 

z těchto debat se stala Pražská deklarace k synergiím ve financování výzkumu a inovací 

v Evropě, která byla zveřejněna v červenci. 
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Během CZ PRES rovněž došlo k projednání závěrů Rady EU k nástroji Widening, které 

byly připraveny na základě zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Obsahem diskuze 

byla otázka, zda tento nástroj pomohl snížit inovační propast mezi členskými státy EU 

dosahujícími vyšší, resp. nižší výkonnosti v oblastech výzkumu a inovací. Závěry Rady EU 

k nástroji Widening byly dne 13. října formálně schváleny Radou EU. 

V oblasti výzkumu byly dále pod vedením CZ PRES projednány i závěry Rady EU k nové 

evropské inovační agendě, které reagují na potřebu dalšího posílení evropského 

inovačního ekosystému tak, aby se EU stala globálním inovačním leaderem, a přináší 

politické orientace, jak tohoto cíle dosáhnout. Text závěrů Rady EU byl přijat na jednání 

Rady EU pro konkurenceschopnost ve formaci ministrů odpovědných za výzkum dne 

2. prosince. 

Hlavní prioritou CZ PRES v oblasti kosmických aktivit bylo dosažení maximálního pokroku 

ve vyjednávání nařízení k programu Unie pro bezpečnou konektivitu na období  

2023–2027 (Secure Connectivity, IRIS2). CZ PRES k tomuto návrhu zahájilo jednání s EP 

a předběžnou dohodu na kompromisním textu se podařilo nalézt dne 17. listopadu na 

druhém politickém trialogu. Včasné vyjednání kompromisního znění bylo zásadní také pro 

jednání ministerské Rady ESA, která se konala v Paříži ve dnech 22.–23. listopadu 2022 

a na níž se upisovaly prostředky do volitelného programu ESA Secure Connectivity. Díky 

úspěšnému jednání CZ PRES se v příslušném volitelném programu shromáždilo 650 

milionů EUR.  

K prioritě o využívání dat z unijních družicových systémů proběhla na jednání Rady EU 

pro vesmír politická diskuse, jejímž smyslem bylo přivést pozornost k reálné informační 

hodnotě, kterou tato data a služby obsahují, a podnítit další kroky směřující k co 

největšímu využití jejich potenciálu. Během CZ PRES se uskutečnilo také několik 

významných akcí, a to především EU Space Week, který se proběhl v Praze ve dnech  

3.–5. října 2022 ve spolupráci s EK a EUSPA, a Czech Space Week, který se zaměřil hlavně 

na spolupráci v kosmickém průmyslovém ekosystému. 

Prvního dopravního úspěchů dosáhlo CZ PRES hned v samotném úvodu, kdy ve velmi 

krátkém čase dosáhlo shody na nařízení, které pomohlo ukrajinským občanům 

s uznáním jejich řidičských oprávnění v EU. 

Ve dnech 20. a 21. října 2022 proběhlo neformální zasedání ministrů dopravy k tématu 

železniční dopravy, čímž se akcentovala sektorová priorita CZ PRES dopravní 
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konektivita. Téma souvisí s rozvojem vysokorychlostních spojení jako národní prioritou 

pro podobu dopravní politiky ČR, která v revizi TEN-T nachází adekvátní odezvu. Zároveň 

akcentuje vodítka nastolená Strategií udržitelné a inteligentní mobility z roku 2020. 

Ministři řešili rozvoj vysokorychlostních tratí v různých částech Evropy, včetně směřování 

dalších investic z peněz EU. Probírali rovněž zapojení některých nových spojení 

do celoevropské páteřní dopravní sítě TEN-T a celkově lepší propojenost železnic v Evropě. 

Na jednání bylo reflektováno i aktuální téma vysokých cen energií a souvisejících 

energetických úspor v dopravě, a také opatření pro zvýšení atraktivity a spolehlivosti 

železniční dopravy a zkvalitnění služeb. 

Na zasedání Rady TTE pro dopravu dne 5. prosince byl přijat obecný přístup k revizi 

nařízení TEN-T. Revidovaná síť TEN-T zajistí lepší dopravní propojenost a odstranění 

úzkých hrdel. Podpořena je i interoperabilita a rozvoj vysokorychlostních železničních 

spojení a podpora konkurenceschopnosti železniční dopravy. Ze širšího zahraničně-

politického hlediska je úspěchem také rozšíření evropských dopravních koridorů na území 

Ukrajiny a Moldavska, které je v souladu s hlavními politickými prioritami CZ PRES. 

Neméně důležité je přijetí závěrů Rady o pokračujícím rozvoji vnitrozemské vodní 

dopravy (NAIADES III), jejichž cílem je zdůraznění přínosu vnitrozemské vodní dopravy 

v rámci procesu dekarbonizace dopravy a při posílení její odolnosti a udržitelnosti, 

konstatování dopadu klimatických změn na odvětví vnitrozemské vodní dopravy, apel 

na odstraňování úzkých míst na síti vnitrozemských vodních cest, potřeba motivace 

k výkonu povolání v rámci oboru vnitrozemské vodní dopravy a zajištění efektivního 

provozu. 

Posunu dosáhlo CZ PRES i u dopravních částí balíčku Fit for 55. Poté co Evropský 

parlament schválil svoji pozici k návrhu nařízení o zavádění infrastruktury 

pro alternativní paliva (AFIR), proběhly první dva trialogy a několik technických jednání, 

na kterých se podařilo dosáhnout částečné předběžné shody na řadě témat.  

Trialogy byly zahájeny i k návrhu nařízení o používání obnovitelných 

a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě (FuelEU Maritime), kde se na dvou 

politických trialozích také podařilo dosáhnout pokroku v projednávání zejména v části 

týkající se řízení. 

CZ PRES si připisuje úspěchy i v oblasti letecké dopravy, zejména u návrhu nařízení 

o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu (RefuelEU 

Aviation), kde proběhlo několik technických jednání a tři trialogy, na kterých bylo 

dosaženo výrazného pokroku v projednávání. Dále se podařilo v urgentní proceduře 

vyjednat návrh nařízení, pokud jde o dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních 

časů na letištích Unie z důvodu epidemiologické situace nebo vojenské agrese. Ke 

kompromisnímu textu, jehož finální verzi předcházel zásadní nesoulad u některých prvků 

návrhu mezi Radou a EP, se nakonec CZ PRES podařilo nalézt mezi členskými státy 

jednomyslnou podporu. V letecké dopravě bylo úspěchem CZ PRES také přijetí 
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rozhodnutí o oznámení kompenzačních požadavků podle programu CORSIA 

po dosažení meziinstitucionální dohody v rámci trialogu s EP. 

Politická dohoda mezi institucemi byla během CZ PRES uzavřena i ke směrnici 

o požadavcích na stabilitu pro lodě typu ro-ro. V rámci projednávání revize směrnice 

o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy 

a pro rozhraní s jinými druhy dopravy se CZ PRES podařilo zahájit jednání s EP 

v trialozích. 

Již v prvních týdnech CZ PRES se podařilo na jednáních s EP úspěšně dosáhnout dohody 

nad podobou Programu pro digitální dekádu 2030 (Digital Decade Policy Programme). 

Na jednání Rady TTE pro telekomunikace dne 6. prosince ministři jednomyslně potvrdili 

přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla 

pro umělou inteligenci, tzv. Akt o umělé inteligenci, a dosáhli tak stanového cíle CZ PRES. 

Návrh představuje první evropská pravidla pro oblast umělé inteligence, která staví na 

ochraně uživatelů před potenciálními riziky při užívání AI technologií. 

CZ PRES pokračovalo také v projednávání revize nařízení e-IDAS s cílem nalézt shodu 

mezi členskými státy v oblasti zavedení evropské digitální identity, jež se pokouší zásadně 

zvýšit dostupnost bezpečné a důvěryhodné elektronické identifikace prostřednictvím 

tzv. evropské peněženky digitální identity. Během zasedání prosincové Rady TTE 

pro telekomunikace došlo k jednomyslnému schválení obecného přístupu k tomuto 

návrhu. 

V rámci rozvoje datové ekonomiky učinilo CZ PRES významný pokrok ve vyjednávání 

návrhu nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich 

využívání, tzv. Aktu o datech. Na prosincové Radě TTE pro telekomunikace byla 

projednána zpráva o pokroku a CZ PRES následně představilo členským státům třetí 

kompromisní text tohoto návrhu. 

Prioritou CZ PRES bylo rovněž přijetí závěrů Rady k bezpečnosti dodavatelského 

řetězce ICT. Tyto závěry si kladou za cíl navrhnout efektivní využívání všech dostupných 

relevantních nástrojů ke zvýšení bezpečnosti dodavatelských řetězců ICT a, kde je to 

vhodné, navrhnout vytvoření nástrojů nových. Závěry byly schváleny na Radě dne 

17. října. 

Dne 15. září EK zveřejnila dlouho očekávaný návrh nařízení o horizontálních požadavcích 

na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky, tzv. Akt o kybernetické 

odolnosti. Na prosincové Radě TTE pro telekomunikace byla předložena zpráva 

o pokroku a CZ PRES připravilo částečný kompromisní text k tomuto návrhu – 

k působnosti nařízení a článku o volném pohybu. 
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CZ PRES se podařilo v rámci jednání s EP a EK dospět k finální dohodě 

o meziinstitucionální deklaraci s názvem Evropské prohlášení o digitálních právech 

a zásadách pro digitální dekádu, která byla podepsána na nejvyšší politické úrovni na 

okraj Evropské rady dne 15. prosince 2022. 

Práce CZ PRES v oblasti energetiky byla velmi významně ovlivněna dopady ruské invaze 

na Ukrajinu a ruským zneužíváním evropské závislosti na dodávkách jeho fosilních paliv. 

Hlavními tématy předsednictví byla zejména snaha o zajištění dostatku zemního plynu 

pro letošní i nadcházející topné sezóny, stabilizace trhu s plynem a elektřinou a pomoc 

domácnostem i podnikům, které trpí vysokými cenami energií. 

V reakci na energetickou krizi Evropská komise aktivovala během českého předsednictví 

celkem pětkrát krizový článek 122 Smlouvy o fungování EU, který dává členským státům 

možnost urychleně přijmout legislativu v případě ohrožení dodávek určitých, zejména 

energetických produktů do EU. Českému předsednictví se podařilo v tomto krizovém 

režimu vyjednat a přijmout významná nouzová opatření prostřednictvím pěti 

mimořádných nařízení Rady. České předsednictví za účelem urychleného schválení 

krizové legislativy svolalo vedle dvou řádných také pět mimořádných jednání Rady pro 

energetiku. Během těchto jednání bylo pro předsednictví prioritou získat pro tyto návrhy 

co nejširší možnou podporu v Radě a vystupovat navenek se silným mandátem 

a jednotně. Vůle sjednotit často velmi rozdílné pozice členských států a zachovat jednotu 

v rámci EU významně přispěly k řešení probíhající energetické krize. 

Na mimořádném jednání energetické Rady v červenci došlo ke schválení návrhu nařízení 

Rady o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu. Na mimořádné 

Radě 9. září zadali ministři Evropské komisi, aby urychleně předložila návrh na řešení 

vysokých cen energií. 

V návaznosti na tuto výzvu předložila Evropská komise návrh nařízení Rady 

k mimořádným opatřením na snížení vysokých cen elektřiny, který byl přijat ministry 

na mimořádné Radě pro energetiku 30. září. V obou případech CZ PRES projednalo návrh 

nařízení v extrémně krátké době a zajistilo širokou podporu členských států tak, že došlo 

k jejich schválení písemnou procedurou po zasedání Rady. 

Během čtvrté mimořádné Rady pro energetiku dne 24. listopadu se podařilo najít 

většinovou shodu na textu dalších dvou nouzových návrhů, a to nařízení Rady o posílení 

solidarity prostřednictvím lepší koordinace nákupu plynu, přeshraničních výměn 

plynu a spolehlivých referenčních cen a nařízení Rady k vytvoření rámce 

pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů. Obě nařízení byla Radou po náročném 

vyjednávání na páté mimořádné energetické Radě dne 13. prosince, kde jejich přijetí 

členské státy stále podmiňovaly dosažením politické dohody o návrhu nařízení k tržnímu 

korekčnímu mechanismu, formálně přijata až na posledním zasedání Rady pro energetiku 
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pod CZ PRES, které proběhlo 19. prosince, a to společně v balíčku právě s návrhem 

nařízení Rady, kterým se zavádí mechanismus korekce trhu na ochranu občanů 

a hospodářství před nadměrně vysokými cenami. Zatímco nařízení o posílení 

solidarity bylo beze změny formálně přijato ministry přímo na Radě, nařízení o urychlené 

výstavbě obnovitelných zdrojů energie a nařízení o tržním korekčním mechanismu byla 

následně schválena v písemné proceduře. 

Pokud jde o dlouhodobou legislativu, CZ PRES dle možností a kapacit i nadále pokračovalo 

v práci na jednotlivých návrzích. U návrhu směrnice o energetické náročnosti budov 

(EPBD) CZ PRES dosáhlo po intenzivních vyjednáváních velmi rychlého přijetí obecného 

přístupu, a to na jednání Rady pro energetiku 25. října. Obecný přístup zahrnul i část úprav 

z květnového balíčku REPowerEU o solární energii v budovách. Dojednaný kompromis 

nastavil křehkou rovnováhu mezi různými pohledy členských států s apelem na koherenci 

a technickou provázanost textu. Záměrem směrnice ve znění obecného přístupu je 

postupné zlepšování fondu budov jednotlivých členských států v rámci technických 

a dalších národních specifik. 

V případě projednávání návrhu nařízení o snižování emisí metanu v energetice 

dosáhlo CZ PRES obecného přístupu na Radě pro energetiku 19. prosince. Text obecného 

přístupu je postaven tak, aby náklady průmyslu na zavedení opatření byly přiměřené 

užitku spojenému se snížením emisí. Zároveň se podařilo zavést systém kontrol založený 

na míře rizika úniků metanu na základě pravděpodobnosti. 

K návrhu nařízení a směrnice o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se 

zemním plynem a s vodíkem CZ PRES s ohledem na průběžně předkládanou nouzovou 

legislativu a vytížení administrativy členských států v agendách plynárenství předložilo na 

Radě TTE dne 19. prosince 2022 zprávu o pokroku spolu s třetí revizí návrhů 

plynárenského balíčku, do které však byly promítnuty všechny zásadní politické prvky 

a změny. 

Co se týká návrhů směrnic o energetické účinnosti (EED) a o využívání obnovitelných 

zdrojů energie (RED II), u obou byl přijat obecný přístup Rady těsně před zahájením 

CZ PRES dne 27. června 2022. Po schválení finální pozice Evropského parlamentu byly 

v říjnu zahájeny politické trialogy. V polovině prosince proběhl jak v případě EED, tak RED 

II třetí trialog, a další projednávání v trialozích převezme SE PRES. 

Zmíněné návrhy směrnice RED, EED a EPBD Evropská komise dodatečně upravila 

návrhem směrnice, která je součástí květnového balíčku REPowerEU. Jednalo se 

o neobvyklý postup, kdy Komise navrhla úpravu teprve projednávaných legislativních 

dokumentů. V případě změn ke směrnici RED II, které se dotkly většího množství článků, 

začalo CZ PRES vyjednávat obecný přístup k této dodatečné směrnici, který byl přijat na 

zasedání Rady pro energetiku 19. prosince. Vzhledem k menšímu rozsahu úprav 

u směrnice EED se PRES rozhodlo změny promítnout až v trialozích s Evropským 

parlamentem. Úprava směrnice byla poprvé projednána v rámci druhého trialogu 
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22. listopadu 2022. Co se týká článku, který upravuje směrnici EPBD, článek byl 

zakomponován do projednávané revize EPBD a je součástí obecného přístupu k návrhu 

směrnice EPBD přijatého na říjnové Radě TTE. 

Hlavní tematickou prioritou CZ PRES v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky bylo řešení 

dopadů ruské agrese vůči Ukrajině, a to jak z hlediska integrace osob prchajících před 

válkou z Ukrajiny do trhu práce a sociálních systémů, tak z hlediska řešení sociálních 

dopadů vysokých cen energií a potravin. Obě tato témata byla diskutována během 

neformálního zasedání ministrů zaměstnanosti a sociální politiky ve dnech 13. a 14. října 

2022 v Praze. Cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe a diskuse o potřebě 

finanční podpory opatření členských států ze strany finančních nástrojů EU. O aktuálních 

potřebách pomoci občanům Ukrajiny prchajícím před válečným konfliktem, které byly 

předmětem rozhovorů na společném jednání vlád ČR a UA na konci října, informovalo 

předsednictví na prosincovém zasedání Rady EPSCO. Krátká diskuse ministrů potvrdila 

odhodlání členských zemí pokračovat v této pomoci. V souvislosti s cílem CZ PRES, 

zaměřujícím se na implementaci vhodných nástrojů snižujících negativní sociální 

a ekonomické dopady vysokých cen energií, byla dne 24. října rovněž uspořádána 

konference na vysoké úrovni k řešení energetické chudoby. Konference se zaměřila 

na podporu dialogu k nalezení vhodných opatření k řešení hrozeb energetické chudoby 

pro evropské domácnosti. 

Výzvám, kterým v současné době čelí EU, jako jsou dopady pandemie covidu-19, válka 

na Ukrajině, energetická krize a růst cen, realizace ekologické a digitální transformace, 

a dopadům těchto výzev na mladou generaci z hlediska genderové rovnosti 

a spravedlnosti, byla věnována CZ PRES konference na vysoké úrovni, jejíž závěry byly 

promítnuty do závěrů Rady o genderové rovnosti v narušených ekonomikách, které Rada 

EPSCO schválila 8. prosince. V nich je důraz kladen na mladou generaci, na zájmy 

a potřeby především mladých žen, zvláště žen a dívek z Ukrajiny, které nyní potřebují 

ochranu, podporu a příležitosti. 

Další prioritou CZ PRES bylo začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce. 

Na toto téma uspořádalo CZ PRES konferenci na vysoké úrovni ve dnech 20. a 21. září 

2022. Na konferenci Komise představila balíček k zaměstnanosti osob se zdravotním 

postižením. Na základě výsledků konference připravilo CZ PRES závěry Rady 

o začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce, které byly přijaty Radou EPSCO 

dne 8. prosince. 



35 

 

V oblasti pracovních podmínek a ochrany pracovníků CZ PRES zásadně posunulo stav 

projednávání politicky velmi citlivého a současně právně složitého návrhu směrnice 

o pracovních podmínkách při práci prostřednictvím platforem. Na prosincové 

zasedání Rady EPSCO připravilo vyvážený kompromisní návrh zohledňující právní 

a faktickou situaci platformové práce napříč zeměmi EU. Návrh však nezískal potřebnou 

podporu ze strany členských států a vyjednávání obecného přístupu v Radě převezme SE 

PRES. 

CZ PRES na podzim 2022 zahájilo projednávání návrhu směrnice revidující směrnici 

2009/148/ES o ochraně pracovníků před azbestem při práci.  Celkem uskutečnilo čtyři 

Pracovní skupiny pro sociální otázky Rady EU a podařilo se mu předložit kompromisní 

návrh, ke kterému byl přijat obecný přístupu na prosincovém zasedání Rady EPSCO, část 

zaměstnanost a sociální politika, dne 8. prosince 2022 

Významnou prioritou CZ PRES je rovněž boj proti dětské chudobě a naplňování cílů 

Evropské záruky pro děti. CZ PRES na toto téma uspořádalo úspěšnou konferenci 

na vysoké úrovni ve dnech 7. a 8. července 2022. Počátkem září Komise představila 

Evropskou strategii o péči, jejíž součástí jsou zejména dva návrhy doporučení Rady. 

Doporučení Rady k revizi barcelonských cílů o dostupnosti kvalitních služeb 

předškolního a vzdělávání a péče obsahuje nové, ambicióznější cíle EU v této oblasti 

a zvýšení kvality a dostupnosti těchto služeb, zejména pro nejvíce znevýhodněné děti. 

Návrh doporučení Rady o dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči se zaměřuje 

na zajištění přístupnosti, dostupnosti a kvality služeb dlouhodobé péče a jejich udržitelné 

financování. Oba návrhy CZ PRES úspěšně projednalo a doporučení byla přijata Radou 

EPSCO dne 8. prosince. Na konci září Komise předložila návrh doporučení Rady 

o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím sociální začlenění, které významně 

modernizuje unijní rámec politiky aktivního začleňování se zajištěním přiměřené finanční 

podpory všem skupinám obyvatel bez dostatečných zdrojů. CZ PRES dosáhlo schválení 

politické dohody Rady k tomuto doporučení na zasedání dne 8. prosince. 

CZ PRES zahájilo projednávání návrhu rozhodnutí EP a Rady o evropském roku 

dovedností 2023. Záměr věnovat rok 2023 dovednostem vyhlásila předsedkyně Komise 

Ursula von der Leyen ve svém projevu o stavu Unie v září 2022. EK následně v říjnu 

předložila příslušný návrh rozhodnutí. CZ PRES neprodleně zahájilo jeho projednávání 

a na zasedání Coreperu dne 30. listopadu 2022 dosáhlo schválení mandátu Rady 

pro jednání s EP. 

CZ PRES projednalo návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech pro politiky 

zaměstnanosti členských států, který byl Komisí předložen v květnu 2022. Hlavní směry 

pro politiky zaměstnanosti stanovují každoročně společné cíle a priority politiky 

zaměstnanosti a sociální politiky EU. V návaznosti na přijetí pozice EP k návrhu v říjnu 2022 

dokončilo CZ PRES projednávání návrhu a rozhodnutí bylo přijato Radou AGRIFISH dne 

21. listopadu 2022. 
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CZ PRES po formálním zahájení trialogů s EP vedlo intenzivní projednávání návrhu 

směrnice o transparentnosti odměňování žen a mužů. Cílem směrnice je zlepšit 

naplňování práva na rovnou odměnu pro ženy a muže za stejnou nebo rovnocennou práci 

prostřednictvím několika nástrojů ke zlepšení transparentnosti v odměňování 

a zlepšením vynucovacího mechanismu. CZ PRES se podařilo dohodnout kompromisní 

znění s nezbytnými ústupky ze strany jak Rady, tak EP. Předběžnou dohodu dosaženou 

na závěrečném politickém trialogu 15. prosince 2022 schválil Coreper dne 21. prosince. 

Dohodu musí ještě formálně schválit Rada i EP. 

CZ PRES pokračovalo rovněž v projednávání návrhu směrnice o rovném zacházení, který 

je z důvodu jednomyslnosti v Radě zablokován od roku 2008. CZ PRES zaměřilo pozornost 

na soulad ustanovení týkající se osob se zdravotním postižením. Na základě výsledků 

jednání předložilo CZ PRES zprávu o pokroku pro prosincové zasedání Rady EPSCO včetně 

dohodnutých a členskými státy podpořených změn v textu směrnice. 

Mezi prioritní agendy CZ PRES v části zdraví patří onkologická onemocnění, což je 

zároveň i jedna ze zásadních priorit Evropské komise, která v únoru 2021 zveřejnila 

strategický dokument Evropský plán boje proti rakovině. V průběhu CZ PRES byl 

předložen i návrh doporučení Rady ke screeningům onkologických onemocnění, 

jehož projednáváním se CZ PRES intenzivně zabývalo a dosáhlo jeho přijetí na prosincové 

Radě EPSCO. K tématu onkologie CZ PRES rovněž uspořádalo ve dnech 13. a 14. července 

2022 expertní konferenci, jejíž výstup v podobě Výzvy k akci, která vyzývá k rychlejší 

implementaci plánu, byl následně projednán na neformálním setkání ministrů 

zdravotnictví v září v Praze, kde mu drtivá většina členských států vyjádřila podporu. 

CZ PRES se dále věnovalo návrhu nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data, 

jenž je zaměřen na zajištění přístupu ke zdravotnickým datům, jejich výměny a využití. 

CZ PRES dokončilo první čtení celého návrhu a připravilo kompromisní verzi návrhu 

kapitoly II (primární využití elektronických dat) a kapitoly III (elektronické zdravotní 

záznamy). Na prosincové Radě EPSCO představilo CZ PRES k tomuto legislativnímu návrhu 

zprávu o pokroku. 

Vysokou prioritu mělo téma očkování, a to nejen ve spojitosti s očkováním proti 

onemocnění covid-19, ale rovněž v souvislosti s posílením důvěry v očkování a boje 

s dezinformacemi, kdy k tématu CZ PRES uspořádalo ve dnech 21. a 22. listopadu 2022 

konferenci. Zároveň byly schváleny na Radě EPSCO dne 9. prosince 2022 závěry Rady 

k očkování. Nad rámec očekávaných návrhů byly připraveny i závěry Rady ke Zvláštní 

zprávě Evropského účetního dvora (ECA) k zadávání veřejných zakázek na nákup 

očkovacích látek proti covid-19. Jejich schválení proběhlo dne 8. prosince na Radě JHA. 



37 

 

CZ PRES se také věnovalo vyjednávání pandemické úmluvy a změn IHR (2005) v rámci 

posílení role EU v oblasti zdraví na mezinárodní úrovni. Zásadní přitom pro CZ PRES 

bylo nastavit kooperační mechanismus mezi skupinami zdravotních diplomatů, kteří 

působí při WHO v Ženevě a při EU v Bruselu a ústředími členských států, jakož i s unijními 

institucemi, aby docházelo k efektivní výměně informací v reálném čase. Kooperační 

mechanismus jakožto iniciativa CZ PRES byl zakotven i ve sdělení EK ke Strategii EU 

pro globální zdraví zveřejněném dne 30. listopadu. Během vyjednávání pandemické 

úmluvy a změn IHR (2005) se CZ PRES dařilo plnit roli tzv. honest brokera a spolu s EK 

přispívat k dosahování jednotných pozic, které bylo možné prezentovat na globální 

úrovni. 

Během CZ PRES bylo dále zahájeno projednávání revize legislativy EU v oblasti lidské 

krve, tkání a buněk. Jde o obsažný návrh, který slučuje dvě existující směrnice 

do jednoho nařízení a rozšiřuje oblast o další látky lidského původu jako například 

mateřské mléko. CZ PRES se zaměřilo na kapitolu I, obsahující přes 70 definic, ke kterým 

připravilo kompromisní návrh. Cíl CZ PRES byl splněn, pro účely prosincového zasedání 

Rady EPSCO byla připravena zpráva o pokroku, která mapovala prvotní projednávání 

návrhu nařízení, a to se zaměřením na vzájemné pochopení nově zavedených pojmů. 

Závěr CZ PRES se měl věnovat léčivým přípravkům, nicméně EK nestihla včas vydat 

plánovanou legislativu. Revize poplatkového nařízení Evropské agentury pro léčivé 

přípravky (EMA) byla zveřejněna oproti původnímu termínu až dne 13. prosince, 

a z tohoto důvodu bude projednávána až během SE PRES. Návrh nařízení tedy již 

nezasáhl, stejně jako revize obecné legislativy EU pro farmaceutickou oblast, do výkonu 

CZ PRES. Oblast léčivých přípravků byla nicméně částečně pokryta během expertní 

konference k vzácným onemocněním, která se konala ve dnech 25. a 26. října a jejímž 

výstupovým dokumentem byla Výzva k akci podpořená většinou ČS EU. 

V oblasti životního prostředí byly hlavními prioritami stanoveny ochrana klimatu, ochrana 

přírody a biodiverzity, snížení znečištění životního prostředí a oběhové hospodářství, 

a také světelné znečištění. 

Agenda Rady pro životní prostředí byla dána do značné míry velkým množstvím 

rozjednaných legislativních návrhů a mezinárodních konferencí, kde ČR koordinovala 

a zastupovala EU. Prioritní skupinou návrhů byla klimatická část balíčku Fit for 55 a dále 

hlavní mezinárodní akce – konference COP 27 ke klimatu a COP 15 k biodiverzitě. 

Zasedání Rady pro životní prostředí se konalo 24. října v Lucemburku (pod vedením 

ministryně Anny Hubáčkové) a 20. prosince v Bruselu (pod vedením ministra 

Mariana Jurečky). 
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V rámci legislativní agendy formace Rady pro životní prostředí došlo k zásadnímu pokroku 

u velké části projednávaných návrhů. Za obrovský úspěch CZ PRES lze považovat dosažení 

předběžné dohody v rámci trialogů s EP ke všem návrhům balíku Fit for 55 v gesci 

Rady pro životní prostředí, což obnášelo mimořádné úsilí vzhledem k odlišným pozicím 

členských států a EP. Bylo dosaženo dohody k revizi systému obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů (EU ETS) a k návrhu na vytvoření 

Sociálního klimatického fondu dne 18. prosince, k návrhu na revizi nařízení 

o emisích z využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) dne 

10. listopadu, k návrhu nařízení o sdílení úsilí (emise mimo systém EU ETS) dne 

8. listopadu, k návrhu nařízení ke snížení emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových 

vozidel dne 27. října a k návrhu na zahrnutí letectví do systému EU ETS dne 6. prosince. 

Uvedené návrhy mají implementovat dříve schválený cíl snížit v EU do roku 2030 čisté 

emise skleníkových plynů nejméně o 55 % oproti roku 1990 a dosáhnout klimatické 

neutrality EU v roce 2050. Dokončené projednávání českým předsednictvím bylo velmi 

oceněno členskými státy i Komisí. 

Dalším výrazným úspěchem CZ PRES bylo dosažení dohody v trialozích k návrhu nařízení 

k bateriím a odpadním bateriím dne 9. prosince. Jedná se o velmi obsáhlý a technický 

předpis, jehož cílem je zvýšit udržitelnost a bezpečnost baterií. Smyslem je zajistit, aby se 

více využívaly druhotné suroviny a EU se stala méně energeticky závislou. 

V různé fázi projednávání je dále celá řada dalších návrhů, kde se CZ PRES pokusilo 

o maximální možný pokrok: K návrhu nařízení k obnově přírody proběhla politická 

debata na prosincové Radě ENVI, byl připraven kompromisní text ke kapitolám I a II a 

vyjednávání bylo předáno SE PRES. CZ PRES pokročilo také v projednávání návrhu 

směrnice k průmyslovým emisím, ke které byla na prosincové Radě ENVI předložena 

zpráva o pokroku a připravena první kompletní verze kompromisního textu. 

K návrhu nařízení k přeshraniční přepravě odpadů byla rovněž předložena zpráva 

o pokroku na prosincové Radě ENVI, stejně jako u návrhů nařízení k F-plynům a nařízení 

o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, kde CZ PRES připravilo první kompletní verzi 

kompromisního textu. 

U revize směrnice ke kvalitě ovzduší, která byla zveřejněna až 26. října, CZ PRES jen 

zahájilo projednávání, stejně jako u revize směrnice o čištění městských odpadních 

vod, u revize seznamu prioritních látek ve vodě a u nařízení o obalech a obalových 

odpadech. 

V červenci proběhlo neformální jednání Rady pro životní prostředí v Praze a během 

předsednického půlroku se úspěšně uskutečnila řada dalších akcí, například 

konference k vytváření krajiny odolné vůči změně klimatu v září v Praze, jejímž 

výstupem je Pražská výzva, dále seminář ke světelnému znečištění v říjnu v Brně či 

konference ke kvalitě ovzduší v listopadu v Praze se zaměřením na nový návrh EK 
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k revizi směrnice o kvalitě ovzduší, spolu s propojenou vzpomínkovou akcí a výstavou k 33 

letům boje za demokracii a čisté ovzduší v Teplicích.  

Kromě evropské agendy MŽP jako gestor řady mezinárodních mnohostranných úmluv 

a dalších platforem v oblasti životního prostředí koordinovalo pozice EU a vyjednávání za 

EU na mnoha zasedáních. Těmi zásadními a nejnáročnějšími byla dvě globální zasedání 

mimořádného významu. Tím prvním bylo 27. zasedání smluvních stran Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu (COP 27) v Egyptě od 6.–18. listopadu 2022 (respektive 

zasedání skončilo až 20. listopadu 2022). V centru pozornosti bylo nejvíce téma 

financování tzv. ztrát a škod. EU na konferenci vyjednávala s pozitivním záměrem hledat 

řešení, které co nejrychleji pomůže nejzranitelnějším státům. Nakonec bylo dohodnuto, 

že vznikne nový fond s dobrovolnými příspěvky se širším spektrem donorů, které bude 

lépe odrážet situaci dnešního světa. Evropské unii se podařilo potvrdit ambici ke snižování 

emisí z konference COP 26 a prezentovat pokrok v přijímání legislativy balíčku Fit for 55 

v rámci EU. 

Druhým stěžejním zasedáním bylo 15. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické 

rozmanitosti a související zasedání (COP 15) v kanadském Montrealu ve dnech  

7.–19. prosince 2022. Toto zasedání dosáhlo historického úspěchu v podobě schválení 

Kunmingsko-Montrealského rámce o biologické rozmanitosti. Tento text představuje 

základní strategický dokument nejen pro samotnou Úmluvu o biologické rozmanitosti, ale 

také pro celý systém OSN. Nastavuje cíle do roku 2030 v oblasti ochrany biologické 

rozmanitosti, jejího udržitelného využívání a sdílení přínosů z využívání genetických 

zdrojů. Mezi zásadní patří cíl do roku 2030 chránit 30 % pevniny a 30 % procent 

mořských území, obnovit 30 % degradovaných ekosystémů nebo cíl ke snížení 

znečištění z různých zdrojů, včetně snížení o polovinu rizik z používání pesticidů. Oběma 

zasedáním předcházela náročná vyjednávání v Radě pod vedením CZ PRES ohledně 

mandátu EU pro tato zasedání. 

Dalšími globálními zasedáními, kde MŽP hrálo roli koordinátora a zástupce EU, bylo 

např. 5. mimořádné zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které 

poškozují ozonovou vrstvu (11.–16. července 2022, Bangkok), kde bylo schváleno, že 

rozvojové státy získají více než půl miliardy USD na ochranu ozonové vrstvy 

z Mnohostranného fondu Montrealského protokolu, a také 19. zasedání konference 

smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) se konalo 14.–25. listopadu 2022 v Panamě. 

I díky CZ PRES se podařilo zavést nebo zpřísnit ochranu více než 500 druhů rostlin 

a živočichů a zabránit znovunastartování obchodu se slonovinou nebo rohy nosorožců. 
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V oblasti vzdělávání CZ PRES pracovalo na dvou dokumentech zaměřených na posilování 

tzv. wellbeingu ve vzdělávání a tím i zajištění kvalitního, bezpečného a rozvíjejícího 

vzdělávání pro všechny. Prvním z nich jsou závěry Rady o podpoře wellbeingu 

v digitálním vzdělávání. Druhým textem je doporučení Rady o cestách ke školnímu 

úspěchu. Oba dokumenty byly přijaty ministry na jednání Rady pro vzdělávání, mládež, 

kulturu a sport dne 28. listopadu 2022. 

V oblasti vzdělávání byly všechny priority a předsednické události ovlivněny podporou 

Ukrajiny a ukrajinských dětí, žáků a studentů, což se projevilo jak v dokumentech, tak 

v předsednických akcích, formálních i neformálních. Na jednání vrchních ředitelů 

odpovědných za oblast vzdělávání a odborné přípravy (HLG), které proběhlo  

18.–19. července 2022, vystoupili poprvé také zástupci Ukrajiny. Jednání značně přispělo 

k posílení komunikace mezi Ukrajinou a EU, a to jak s jednotlivými členskými státy, tak 

i s institucemi. Konkrétním výsledkem bylo například zajištění tisku učebnic pro žáky 

a studenty na Ukrajině ze strany EK. CZ PRES v průběhu předsednictví připravilo, rozeslalo 

a vyhodnotilo dotazník, který se zaměřil na sdílení informací ohledně situace v ČS 

a na Ukrajině. Téma situace na Ukrajině a vliv na další rozvoj Evropského prostoru 

pro vzdělávání byly hlavními diskusními body jednání Rady EYCS dne 28. listopadu 2022. 

Politická diskuse ministrů se zaměřila na otázku schopnosti Evropského prostoru 

vzdělávání reagovat na krizové situace. Oběd ministrů byl zaměřen na obnovu vzdělávání 

po konci války a rekonstrukci vzdělávacího systému. Spolupráce předsednictví 

s ukrajinskou stranou a způsob sdílení informací byl opakovaně oceňován ze strany 

Evropské komise i členských států. 

Jednou z hlavních priorit CZ PRES v oblasti mládeže bylo její rovnocenné začlenění 

do tvorby národních politik a využití mezigeneračního dialogu jako nástroje sociální 

koheze a solidarity. CZ PRES proto připravilo a projednalo závěry Rady 

o mezigeneračním dialogu a solidaritě, které byly přijaty na jednání Rady 

pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS) dne 28. listopadu 2022. V duchu solidarity 

a vytváření prostoru pro participaci mládeže byly připraveny také předsednické akce. 

S velmi pozitivní odezvou se setkala konference mládeže, která proběhla 11.–13. července 

2022 v Praze za účasti ukrajinských zástupců a poskytla mladým lidem prostor diskutovat 

a sdílet zkušenosti s tvůrci politik z oblasti udržitelného rozvoje a posilování inkluzivní 

společnosti. Jednání vrchních ředitelů zodpovědných za oblast mládeže 19. září 2022 se 

poprvé v roli panelistů účastnili i zástupci mladých, kteří s vrchními řediteli diskutovali 

o propojování neformálního a formálního vzdělávání. Inovativní postupy prosazovalo 

CZ PRES i při přípravě konference s názvem Claim the Future pro více než 900 

účastníků, pořádané společně s EK a EP, která proběhla 6. prosince v Bruselu jako 
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slavnostní vyvrcholení Evropského roku mládeže. Hlavní část konference byla navržena 

ze strany 6 mladých lidí ze zemí aktuálního TRIA, přičemž CZ PRES celý proces zaštiťovalo. 

V oblasti sportu CZ PRES připravilo závěry na téma Udržitelnost a dostupnost sportovní 

infrastruktury. Na samotné téma i text závěrů Rady byly ze strany členských států velmi 

pozitivní odezvy, posílené ještě současnou energetickou krizí, která výrazně dopadá na 

sportovní zařízení. Závěry byly přijaty na Radě EYCS dne 29. listopadu 2022. Úspěchem 

skončila rovněž diskuse na toto téma na jednání vrchních ředitelů pro sport dne 21. září 

2022 v Praze a na následné odborné konferenci. 

V průběhu CZ PRES bylo v oblasti kultury dokončeno jednání a provedeno finální schválení 

nového Pracovního pánu pro kulturu na léta 2023-2026 (PP), který navazuje 

na předchozí PP a zároveň ho doplňuje o strategičtější rozměr. Nový PP posiluje vazbu 

mezi jednotlivými předsednictvími a zajišťuje součinnost s programem Kreativní Evropa 

2021–2027. Důležitými horizontálními aktuálními otázkami jsou digitalizace a kulturní 

a kreativní průmysly. PP byl schválen na Radě pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport 

(EYCS) 29. listopadu 2022 formou usnesení Rady. 

Na Radě EYCS v části kultura a audiovize dne 29. listopadu 2022 proběhla politická 

diskuze ministrů kultury s názvem Podpora a solidarita týkající se ukrajinské 

kultury, včetně kulturního dědictví za účasti ukrajinského ministra kultury. Diskuse 

přinesla mimo jiné také shrnutí a koordinaci konkrétních kroků, které budou v příštích 

dnech a týdnech realizovány, nejen za účelem zabezpečení ukrajinského kulturního 

dědictví. Jedná se o dodání materiální pomoci, o kterou Ukrajina předem písemně 

požádala členské státy. 

Ve dnech 20.–28. srpna 2022 proběhla Praze pod patronací CZ PRES světová Generální 

konference nevládní organizace muzeí ICOM. Významnou akcí byl European Cultural 

Heritage Summit 2022, který ve dnech 25.–27. září 2022 pořádala nevládní mezinárodní 

organizace Europa Nostra ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Akce se zúčastnila 

mj. komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Mariya Gabriel. Ve dnech 

9.–11. listopadu 2022 proběhla v Nové budově Národního muzea v Praze druhá 

předsednická konference s názvem Výzvy současné evropské památkové péče. 

V průběhu konference představili odborníci v oboru památkové péče, zástupci Evropské 

komise a profesních organizací ze třinácti evropských zemí své pohledy na evropské 

kulturní dědictví a jeho ochranu. 
 

V oblasti audiovize byla prioritní oblastí, na kterou se CZ PRES v první polovině svého 

mandátu zaměřilo, implementace regulačního rámce v oblasti audiovizuálních 

mediálních služeb a služeb platforem pro sdílení videonahrávek. Česká republika 

v době předsednictví využila příležitosti zahájit diskuzi ohledně vhodnosti nastaveného 

regulačního režimu prostřednictvím diskuze na odborné konferenci pořádané českým 

předsednictvím ve dnech 14.–15. července 2022 v Praze. Odborná konference také 
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poukázala na oblasti, na které je třeba se zaměřit ve vyjednávání návrhu Evropského aktu 

o svobodě médií (EMFA), který Evropská komise vydala dne 16. září 2022. Jednalo se 

o druhou klíčovou prioritu v oblasti audiovize. CZ PRES zahájilo jednání o tomto návrhu 

a usilovalo o dosažení maximálního možného pokroku. Projednání všech normativních 

částí návrhu nařízení umožnilo vypracování souhrnné zprávy o pokroku, která byla 

předložena listopadové Radě EYCS, a současně poskytlo komplexní základ pro další 

jednání SE PRES. 


