
STAV PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU 
V ROCE 2022

duben 2022
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CÍLE CZ PRES

• ČR bude předsedat Radě EU od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.

• Zaměříme se prioritně na zásadní návrhy legislativy EU v oblasti:

• Bezpečnosti, včetně posilování obranných kapacit v EU, kybernetické
bezpečnosti a účinného řešení uprchlické krize a povalečné obnovy UA

• Energetiky

• Odolnosti evropské ekonomiky

• Odolnosti demokratických institucí

• Budeme aktivně tvořit vizi budoucí Evropy a řídit projednávání všech
agend v Radě EU.

• ČR budeme prezentovat jako zemi úspěšnou, bezpečnou a prosperující.
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KONCEPČNÍ DOKUMENTY
Schválení programu předsednického tria

• vzat na vědomí Výborem pro EU 22. 11. 2021
• schválen Radou pro obecné záležitosti 14. 12. 2021
• Společný program francouzského, českého a švédského

předsednictví

Aktualizace seznamu akcí konaných v ČR během CZ PRES
• Konečná podoba seznamu akcí stanovuje počet akcí, které se

uskuteční v centrálních konferenčních prostorech (CKP), včetně
jejich parametrů, a zároveň obsahuje indikativní počet akcí
kategorie 3, které se uskuteční mimo CKP a jsou plně v gesci resortů.

Aktualizace Sektorové agendy a Mapování sektorových agend
• Schváleno vládou na přelomu ledna a února 2022
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KOORDINAČNÍ MECHANISMY (1)
Centrální organizační skupina pro přípravu CZ PRES
– logistická a organizační příprava včetně veřejných zakázek
– již 18 zasedání, měsíční periodicita, členové resorty i další orgány

Strategická komunikační skupina
– koordinace komunikace, kulturních akcí, doprovodného programu
– 10 zasedání, měsíční periodicita, členové resorty i další orgány

Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni
– zejména obsahová příprava, program, program tria, priority CZ PRES
– zasedá každý týden a CZ PRES se věnuje od roku 2020

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro EU
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KOORDINAČNÍ MECHANISMY (2)
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Kromě výše zmíněných čtyř hlavních koordinačních mechanismů je příprava CZ PRES

pravidelně projednávána s celou řadou dalších těles a orgánů, mezi něž například

patří:

· Výbor pro evropské záležitosti - Poslanecká sněmovna PČR

· Výbor pro záležitosti Evropské unie - Senát PČR

· Komise pro bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě EU - MV

· Národní konvent o EU

· instituce EU - Generální sekretariát Rady (GSR), Evropská komise (EK) a Evropský

parlament (EP).



KOORDINAČNÍ MECHANISMY (3)

ÚV během podzimu připravil návrh koordinačních mechanismů 
evropských politik pro dobu CZ PRES - byl projednán s resorty a se 
Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu (SZB). Jeho projednání vládou je 
plánováno během měsíce května. 

Pokračuje série bilaterálních jednání s ministry a náměstky, stejně 
jako plenární jednání s náměstky - předmětem bylo zhodnocení 
stavu příprav CZ PRES jak z hlediska organizačního a logistického, tak 
i obsahového.
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KOORDINAČNÍ MECHANISMY (4)

Na sklonku listopadu proběhlo první koordinační jednání s hejtmany 
k přípravám CZ PRES - na jeho základě vznikla technická pracovní 
skupina k výměně informací o spolupráci včetně aktivit krajů, 
připravovaných ve spolupráci s Výborem regionů.

Komunikace s hejtmany probíhala rovněž na bilaterální úrovni, a to 
po linii ministra pro evropské záležitosti - cílem bylo rozšířit pole 
aktivit spojených s CZ PRES konaných v krajích, a to o akce otevřené 
odborné i širší veřejnosti. 
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ROZPOČET (1)

Usnesením vlády č. 729/2019 byl schválen rozpočet na roky 2021–2023
ve výši 1 235 873 361 Kč.

Po vyhodnocení stavu příprav v létě 2021 vláda navýšila rozpočet
předsednictví o 200 milionů korun na celkových 1 435 873 361,00 Kč.

Počátkem roku 2022 centrální koordinátor připravil rozvahu pro navýšení
rozpočtu CZ PRES v rámci jednání o státním rozpočtu na rok 2022, která
se primárně opírala o zvýšenou inflaci od vytvoření prvotního rozpočtu
v letech 2018/2019. Výsledný státní rozpočet na rok 2022 obsahuje
navýšení centrálního rozpočtu ve výši 400 mil. Kč
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ROZPOČET (2)
Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2022 je na CZ PRES
rozpočtována částka ve výši 1 689 991 639,00 Kč. Celkový centrální
rozpočet CZ PRES tak dosahuje výše 1 835 873 361,00 Kč.

Schválený státní rozpočet rovněž alokuje prostředky spojené s CZ PRES do 
většiny jednotlivý resortních kapitol některých resortů. V součtu obou 
hlavních komponentů se výdaje na CZ PRES pohybují ve výši 2,25 mld. Kč.

Rozložení výdajů:
Výdaje na konání akcí a zajištění jejich bezpečnosti - 59 %
Personální zabezpečení - 28 %
Jednotná prezentace, komunikace a kulturní akce - 8 %
Rozpočtová rezerva - 5 %
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ROZPOČET (3)
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CENTRÁLNÍ ROZPOČET CZ PRES 2021 - 2023

nová místa vyslání Brusel komunikace akce a bezpečnost rezerva



LIDÉ (1)
• Všechna ministerstva mají útvary pro agendy EU.

• Posílení pro CZ PRES je pro koordinační i věcné útvary.

• Zřízen je centrální registr – evidence 2 000+ zaměstnanců i agend.

• Dle usnesení vlády č. 729/2019 ze dne 14. 10. 2019 schváleno posílení o
nových 200 osob, z toho 58 na Stálé zastoupení a 142 do ústředí. Toto
posílení je hrazeno z centrálního rozpočtu.

• Na základě provedeného zhodnocení agend, které budou na stole,
konzultace resortů a Stálého zastoupení, vyvstala potřeba dalšího posílení –
usnesením vlády č. 721/2021 z 23. 8. 2021 bylo schváleno další navýšení z
centrálního rozpočtu, a to celkově o 28 osob, z toho 11 na Stálé zastoupení
a 17 do ústředí.
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LIDÉ (2)

Celkem v rámci personálního posílení úředníků z centrálního
rozpočtu došlo k navýšení o 228 zaměstnanců – z toho 69 na
Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu a 159 zaměstnanců v
ústředí.

Do konce března 2022 bylo Stálé zastoupení celkově posíleno o 63
osob, v ústředí bylo nabráno 130 osob.

Další pracovníky si mohou resorty najímat a hradit z vlastních
kapitol v souladu se svými prioritami, a to včetně vyslání do
Bruselu prostřednictvím součinnostní dohody s MZV.
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LIDÉ (3)
Další posílení

Pro další personální posílení Stálého zastoupení a resortů v době 
CZ PRES je využit i nástroj sekondmentů z různých 
institucí EU a z členských států EU (SK, DE, FR) v počtu až 21 
osob a minimálně 30 stážistů převážně vybraných a zaškolených již 
v roce 2021. Celkově se tak počítá s početním stavem Stálého 
zastoupení na úrovni více než 250 osob.

Dále usnesením vlády č. 721/2021 bylo resortům en bloc
umožněno prodloužit všechna systemizovaná místa na CZ
PRES až do roku 2023, dle usnesení č. 729/2019 byla do roku
2023 totiž prodloužena pouze jedna třetina míst, rozhodnutí
o ne/obsazení míst ve 2023 je plně na gesčních resortech.
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VYŠKOLENO téměř 2 000 LIDÍ (1)

Jsou připraveny vzdělávací programy pro 2 000+ osob

Institut pro veřejnou správu Praha:

1. Znalost fungování EU a národního systému koordinace evropských
politik e-learning:

- ke dni 25. 3. 2022 kurz absolvovalo 1 074 účastníků
2. Negociační dovednosti:

- ke dni 25. 3. 2022 bylo vydáno 274 osvědčení
3. Komunikační schopnosti slovem a písmem

- ke dni 25. 3. 2022 kurz absolvovalo 487 zaměstnanců
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VYŠKOLENO téměř 2 000 LIDÍ (2)
Školení Generálního sekretariátu Rady

• Awareness raising briefing – ve třech bězích ho absolvovalo
celkem 80 osob

• Školení pro předsedy pracovních skupin a jejich alternáty –
v osmi realizovaných bězích ho absolvovalo přes 200 osob, další
desítky byly proškoleny na Stálém zastoupení Brusel

• Školení GSR pro experty a koordinátory

• Školení GSR o koordinaci EU pozic ve vnějších vztazích

• Školení o předsedání formou videokonferencí

• Školení ve spolupráci s Evropským parlamentem
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LIASON OFFICERS
ÚV i na základě konzultace a zohlednění zkušeností z roku 
2009 připravil projekt náboru a vzdělávání téměř stovky 
liaison officerů, kteří budou doprovázet delegace v průběhu 
jejich programu na území ČR - jejich vzdělávání bude probíhat 
dle materiálu Vzdělávací projekt pro styčné důstojníky jednotlivých 
delegací od dubna 2022. Bude připravováno mj. v součinnosti 
s diplomatickou akademií MZV či PČR.

Liaison officeři budou na základě Indikativního výhledu přiděleni 
na akce nejvyšší úrovně za účasti ministrů (ze zásady akce 
kategorie 1, neformální Rady) a na ministerské akce, kterých se 
účastní všechny členské státy.
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JAK VZNIKAJÍ OBSAHOVÉ PRIORITY?
Program zemí tria: FR/CZ/SE

• Od roku 2020 běží spolupráce s Francií a Švédskem na koordinaci společného
programu tří po sobě jdoucích předsednictví – společný 18měsíční program.

• Červen 2021: společný vstup do programu tria.
• Červenec: první verze programu z pera Generálního sekretariátu Rady,

připomínky ČR.
• Září: bilaterální konzultace, první draftování společného dokumentu.
• Říjen: zohlednění vstupů Evropské komise a jejího pracovního programu na

rok 2022.
• Listopad: draftování kolegy v Bruselu, dokončení prací.
• Byl projednán a schválen 14. 12. 2021 Radou pro obecné záležitosti

(všemi státy EU) a následně zveřejněn.
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JAK VZNIKAJÍ OBSAHOVÉ PRIORITY?
Program zemí tria: FR/CZ/SE

• Struktura programu tria kopíruje tzv. Strategickou agendu, kterou po
posledních volbách do Evropského parlamentu schválila v červnu 2019
Evropská rada

• Stěžejní část programu tria je rozdělena do čtyř pilířů, v rámci nichž jsou 
uvedeny klíčové návrhy a otázky, kterými se Evropská rada, resp. Rada bude v 
nadcházejícím období zabývat:

1. Ochrana občanů a svobod; 
2. Budování naší hospodářské základny: evropský model pro budoucnost; 
3. Budování klimaticky neutrální, ekologické, spravedlivé a sociální 

Evropy;
4. Prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě.
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JAK VZNIKAJÍ OBSAHOVÉ PRIORITY?
České priority

• Východiska pro priority z podzimu 2020: pět hlavních pilířů.

• Od roku 2020 systematicky mapovány všechny legislativní i nelegislativní
návrhy, které budou projednávány během CZ PRES.

• Vláda schválila 5. 11. 2021 aktualizaci dvou propojených dokumentů:
– sektorové agendy – hlavní agendy pro ČR dle formací Rady EU
– mapování – téměř 300 str. detailního posouzení všech návrhů

• Další aktualizace bude reflektovat projednávání agend za FR PRES.

• Zintenzivňují se jednání ohledně stanovení politických a národních priorit,
které budou vycházet z dosavadních obsahových příprav, odpovídat
dlouhodobým zájmům ČR a současně reflektovat dynamickou socio-
ekonomickou a geopolitickou situaci, zejména ruskou invazi na Ukrajině.

• Výběr hlavních vládních priorit bude hotov nejpozději do června 2022.
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KONZULTACE OBSAHOVÝCH PRIORIT

 Mechanismy pro resorty k zapojení partnerů do konzultací
přípravy sektorové agendy a prioritních oblastí nastaveny v roce
2020, v listopadu 2021 hotové vyhodnocení dosavadního
zapojení partnerů.

 Konzultováni jsou: parlamentní strany napříč politickým
spektrem, hospodářští a sociální partneři, akademická sféra,
neziskové organizace, think-tanky, partneři v institucích EU atp.

 Forma: standardní konzultační procesy, výbory, resortní
koordinační skupiny, kulaté stoly a konference, a to zejména v
oblastech, které budou během CZ PRES prioritní.
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KALENDÁŘ – DVĚ TISÍCOVKY JEDNÁNÍ
Je připraven kalendář akcí v Bruselu, Lucemburku i v ČR.

ČR bude během CZ PRES v Bruselu a Lucemburku předsedat
zhruba 2 000 jednáním na všech úrovních – Rady ministrů,
velvyslanci (Coreper), pracovní skupiny.

ČR bude na technické úrovni např. předsedat více než 200
pracovním skupinám dle tématu.

V ČR během CZ PRES proběhne 320 akcí, z nichž zhruba polovina
je komplexně připravena skrze centrálního koordinátora:

• 1 summit, 14 neformálních ministerských Rad, 69
pracovních skupin, 52 konferencí, setkání vlády ČR s
Evropskou komisí a Evropským parlamentem 21



AKCE BRUSEL A LUCEMBURK

• Dle aktuálního kalendáře je naplánováno prozatím 51 ministerských
zasedání Rady dle oblasti působnosti.

• Kalendář, který se odvíjí od zasedání Evropské rady (říjen a prosinec
2022), byl konzultován s Generálním sekretariátem Rady, Evropskou
komisí a Evropskou službou vnější akce.

• Po zohlednění jimi navrhovaných úprav a projednání PV-EU dne 30. 11.
2021 byla první verze kalendáře dne 1. 12. 2021 rozeslána ostatním
členským státům a institucím.

• Finální verze kalendáře bude členským státům zaslána nejpozději měsíc
před začátkem CZ PRES.
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AKCE V ČR (1) 

• Neformální summit hlav států a vlád – datum tbd
• Neformální Rady

• Červenec:
• Justice – vnitro i spravedlnost (11.–12. 7.)
• Životní prostředí (13.–14. 7.)
• Obecné záležitosti (15. 7.)
• Konkurenceschopnost – vnitřní trh (20. 7.)
• Konkurenceschopnost – výzkum (22. 7.)

23



AKCE V ČR (2)

• Srpen:
• Obrana (30. 8.)
• Zahraniční věci (30.-31. 8.)

• Září:
• Zdraví (7. 9.)
• Finanční věci (9.–10. 9.)
• Zemědělství (15.–16. 9.)

• Říjen:
• Obchod (7. 10.)
• Energetika (12. 10.)
• Sociální věci (13.–14. 10.)
• Doprava (21. 10.)
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LOGISTIKA

• Centralizace do Prahy šetří prostředky a usnadňuje logistiku i zajištění
bezpečnosti.

• Rozdělení organizační a finanční odpovědnosti za přípravu mezi centrálního
koordinátora a resorty dle Indikativního výhledu.

• Centrální koordinátor zajišťuje komplexní balík služeb od zajištění místa
konání, cateringu, dopravy, ubytování, tlumočení, propagačních předmětů
až po audiovizuální zajištění, vlajky, bannery, květiny atd.

• Centrálně soutěženo více než 60 veřejných zakázek, přičemž polovina z nich
již byla ukončena a zasmluvěna.

• Prostředky jsou tak vynakládány efektivně a účelně.
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K DNEŠNÍMU DNI JSME ZAJISTILI… (1)

Konferenční prostory pro summit (Pražský hrad)

Konferenční prostory pro neformální Rady (KCP)

Konferenční prostory pro pracovní skupiny (HOTEL DIPLOMAT)

Konferenční prostory pro konference a další jednání (KCP)

Konferenční prostory pro nejnižší předsednické akce (UNIVERSUM)

Vozový park – sponzoring aut pro nejvyšší představitele
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K DNEŠNÍMU DNI JSME ZAJISTILI… (1)

Akreditační systém CZ PRES (MagicWare)

Ubytovací služby v průběhu CZ PRES

Tlumočení vrcholných politických akcí

Propagační předměty včetně protokolárních darů

Dva průzkumy veřejného mínění (STEM)
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K DNEŠNÍMU DNI JSME ZAJISTILI… (2)

Zahajovací koncert CZ PRES v Praze: PKF – Prague Philharmonia,
Tomáš Kačo, Jan Kučera

Zahajovací koncert CZ PRES v Bruselu: PKF – Prague Philharmonia,
Tomáš Kačo, Jan Kučera, Lukáš Vondráček

výstavu Terra Alba během akce Designblok

výstavu a doprovodný program Centra současného umění DOX s
názvem (NE)MOC
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K DNEŠNÍMU DNI JSME ZAJISTILI… (3)

Kreativní část mediální kampaně CZ PRES

Rekonstrukci portálu Euroskop

Mediaplán mediální kampaně CZ PRES
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K DNEŠNÍMU DNI JSME ZAJISTILI… (4)

Momentálně běží veřejné zakázky na:
• zajištění dopravy a ubytování pro školitele GSR,
• catering (část),
• audiovizuální technika (část),
• hostessingové služby,
• překladatelské služby,
• interiérové a exteriérové dekorační prvky jednotného vizuálního stylu.

Další veřejné zakázky jsou v přípravě.
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BLÍZKÁ SPOLUPRÁCE KE KOMUNIKACI

S Generálním sekretariátem Rady EU, který připravuje oficiální
webové stránky CZ PRES – www.eu2022.cz, v řešení
architektura webu, zabezpečení, obsah, ale i vizuální stránka.

S Českou televizí a Českým rozhlasem k zajištění tzv. host-
broadcastingu. Cílem je zajistit mediální pokrytí nejvyšších
politických i doprovodných kulturních akcí a jejich
zprostředkování zahraničním partnerům.

Připravujeme mediální i offline kampaň v regionech. Bude nás
vidět i slyšet – v rádiu, televizi, tisku a také na veletrzích či
festivalech.
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ONLINE PROSTOR 

Komunikace v online prostoru zatím běží při respektu k omezením
daným evropskými standardy a zvyklostmi a s ohledem na

ostatní ostatní předsednické země. Využíváme:

• Web Úřadu vlády ČR – publikování tiskových zpráv, new a
jiných formálních sdělení v souvislosti s CZ PRES.

• Portál Euroskop – uveřejňování edukativní série článků i
rozhovorů s relevantními osobnostmi CZ PRES pro širokou
veřejnost.

• Twitterový účet @backstageCZPRES – informování o
každodenním postupu v přípravách CZ PRES.
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KOMUNIKUJEME NA VŠECH ÚROVNÍCH

Průběžně konzultujeme stakeholdery – obě komory Parlamentu
ČR, zástupce parlamentních stran, hospodářské a sociální partnery.
Diskutujeme s odbornou veřejností, např. prostřednictvím
kulatých stolů Národního konventu.

Kromě debat rozesíláme veřejně přístupný informační měsíční
newsletter s názvem Kompas CZ PRES.

Proaktivně komunikujeme s novinářskou komunitou. Každý
měsíc organizujeme diskuzní workshopy – např. k tématu
koordinace evropských politik, agendy Fit for 55 nebo právního
státu.
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KULATÉ STOLY

• ÚV od dubna 2022 pořádá sérii uspořádání několika expertních kulatých
stolů se zapojením odborné veřejnosti, hospodářských a sociálních partnerů,
novinářů, výzkumníků i představitelů soukromého sektoru s cílem
konzultovat finalizaci předsednických priorit.

• První kulatý stůl k prioritám proběhl dne 1. 4. 2022 a zaměřil se na otázky
spojené s odolnějším energetickým systémem. Na něj navázal druhý kulatý
stůl dne 7. 4. 2022 na téma kybernetické bezpečnosti. Výhledově proběhnou
v nejbližších týdnech další dva stoly – třetí k otázkám ochrany
demokratických principů a svobod, čtvrtý na téma migrace.

• Výstupem z každého kulatého stolu je série doporučení, která bude sloužit
stakeholderům k finalizaci předsednických priorit.
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ZAJÍMÁ NÁS NÁZOR VEŘEJNOSTI

Již teď organizujeme online přednášky pro širokou veřejnost.
Participujeme na přednáškách na vysokých školách. Připravujeme,
a již také realizujeme vlastní přednáškové cykly nejen pro
studenty, ale i pro seniory.

Necháme si poradit od odborné veřejnosti. Prostřednictvím
grantové agentury TAČR jsme si nechali vypracovat několik
odborných studií spojených s CZ PRES. Týkají se například
obsahových priorit, digitalizace, komunikace na sociálních
sítích, strategické komunikace a boje s dezinformacemi.
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PEČLIVĚ SLEDUJEME NÁLADY VE 
SPOLEČNOSTI (1)

V srpnu 2021 jsme si nechali vypracovat první ze série průzkumů
veřejného mínění. Z průzkumu vyplývají tři zásadní poznatky:

• Povědomí o nadcházejícím předsednictví se výrazně zvyšuje a
mezi srpnem a listopadem 2021 se podíl lidí, kteří jsou si vědomi
konání CZ PRES, zdvojnásobil (z 19 % na 38 %).

• Česká veřejnost pokládala za prioritu otázky prosperity a
bezpečnosti.

• Problematiku rozšiřování EU o země jihovýchodní Evropy
lidé nepovažovali za důležitou a nemysleli si, že by se jí měla
EU v nejbližších letech věnovat.
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PEČLIVĚ SLEDUJEME NÁLADY VE 
SPOLEČNOSTI (2)

V dubnu 2022 byl zveřejněn druhý ze zmíněné série průzkumů
veřejného mínění. Klíčovými poznatky bylo:

• Povědomí o nadcházejícím předsednictví napříč veřejností
nadále rostlo a začátkem února o CZ PRES vědělo již 58 %
dotázaných.

• Největší podpoře se těší sociální a vybraná bezpečnostní témata.
• Česká veřejnost pokládá v mezinárodní politice za prioritu

stabilizaci situace na Ukrajině a energetickou soběstačnost
Evropy.

• Veřejnost dlouhodobě vnímá klimatickou agendu
především skrze viditelné dopady na stav české krajiny.
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PEČLIVĚ SLEDUJEME NÁLADY VE 
SPOLEČNOSTI (3)
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MYSLÍME NA KULTURU

• Součástí komunikačních aktivit CZ PRES je i plánování a příprava
doprovodných kulturních akcí jak v ČR, tak v Bruselu. ÚV nadále pokračuje
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a MZV na přípravě oficiálního
kulturního programu CZ PRES.

• Paralelně také probíhají jednání s Národní galerií Praha a GSR k výstavě v
prostorách Rady v Bruselu. Připravována je též instalace v budově Evropského
parlamentu v Bruselu, a to ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

• Podporujeme etablované české umělce i mladé talenty.
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BEZPEČNOST

• V rámci příprav CZ PRES představuje jeden ze zásadních úkolů koordinace
bezpečnostního zajištění akcí CZPRES. Koordinační role v této oblasti byla
svěřena ministerstvu vnitra ČR, které za tímto účelem zřídilo tzv. Komisi pro
bezpečností zajištění CZ PRES.

• S ohledem na aktuální turbulentní vývoj na mezinárodní scéně je klíčovým
úkolem, na který se členové Komise soustředí, průběžné vyhodnocování
hrozeb a rizik pro jednotlivé akce CZ PRES pořádané na území ČR a
nastavování konkrétních bezpečnostních opatření.

• Požadavky na bezpečnost byly mj. promítnuty do všech zásadních
veřejných zakázek, zejména na centrální konferenční prostory a dopravu.
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ZÁVĚR: CZ PRES 2022 VE ZKRATCE

228 zaměstnanců navíc rozpočet 1,8 mld. Kč vyškolených téměř
2000 zaměstnanců

Přibližně polovina zakázek 320 akcí CZ PRES desítky konzultací
uzavřena v ČR a workshopů
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