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CÍLE CZ PRES 
• Jednání v ČR na vysoké politické úrovni organizujeme v Praze nejen z 

důvodu efektivity, ale i co nejvyššího komfortu a úspornosti pro 
účastníky. 

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

• Navrhujeme zaměřit se na zásadní návrhy legislativy EU v oblasti: 

• Bezpečnosti, včetně dokončení Schengenu a účinného řešení ilegální 
migrace 

• Energetiky 

• Vnitřního trhu 

• 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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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY (1) 
 Základní principy koordinace příprav a výkonu předsednictví  
 České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022 

• usnesení vlády č. 491/18 ze dne 10. 7. 2018 
• základní rámec pro přípravu předsednictví   

 Indikativní výhled na požadavky na státní rozpočet, požadavky na 
 personální zajištění státní správy, včetně odhadů příslušné 
 systemizace, a návrh dalších klíčových potřeb nezbytných pro 
 zajištění přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě 
 Evropské unie 

• projednáno vládou 1. 4. 2019 
• rozdělení organizační a finanční odpovědnosti za přípravu akcí  
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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY (2) 

 Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění příprav 
 předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2020 a 
 střednědobého výhledu finančního a personálního zajištění výkonu 
 předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro roky 2021–   

 2023 – rozpočet ve výši 1,235 mld. Kč a personální zajištění 200 míst     
 
 Koncepce přípravy státních zaměstnanců a zaměstnanců ve 
 služebních a jiných správních úřadech  k zajištění předsednictví ČR v 
 Radě EU – rámec pro zajištění vzdělávání, návazně zpracování projektu 
 

 Koncepce komunikace předsednictví České republiky v Radě 
 Evropské unie – rámec komunikační strategie, vizuálního stylu 

• vše usnesení vlády 729/2019 ze dne 14. 10. 2019 spolu s rozpočtem 
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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY (3) 

 Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v  
 Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021 

• usnesení vlády 721/2021 z 23. 8. 2021 ,  
• celkový přehled stavu příprav CZ PRES za 18 měsíců 2020–2021, 
• navýšení rozpočtu o 200 mil. Kč a personální navýšení o 28 míst, 
• obsahuje: přípravu priorit, roli předsednické země, personální 

zajištění, logistiku,  komunikaci, rozpočet, Schéma obsahových 
priorit ČR  a Přehled hlavních výstupů výzkumných projektů 
souvisejících s přípravou předsednictví ČR v Radě EU. 
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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY (4) 

 Příprava obsahové stránky předsednictví ČR v Radě EU, schváleno                       
 14. 8. 2020 Výborem pro EU na pracovní úrovni 

 základní harmonogram obsahové přípravy CZ PRES 

 Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU, přijato  Výborem 
 pro EU na vládní úrovni dne 21. 9. 2020 (usnesení č. 38)  

 pět hlavních pilířů obsahových priorit ČR  

 Mapování sektorových agend – Přehled priorit dle formací Rady a 
 Sektorové agendy předsednictví ČR  

 podrobný přehled (ne)legislativních návrhů – přijaty Výborem pro EU na 
 vládní úrovni dne 31. 5. 2021 (usnesení č. 7)  
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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY (5)  
Jednání vlády 5. 11. 2021 

 Návrh regulace (ne)finančního partnerství v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě EU 

 v roce 2022. 
 
 Zajištění propagačních předmětů a protokolárních darů v souvislosti  s předsednictvím ČR 
 v Radě EU v roce 2022. 
  
 Zajištění konferenčních služeb pro akce konané na území ČR v souvislosti s 
 předsednictvím ČR v Radě EU v roce 2022 – neformální Rady EU.   
 
 Zajištění tlumočnických služeb pro akce konané v souvislosti s předsednictvím ČR v Radě 
 EU v roce 2022 – Summit a neformální Rady EU. 
 

Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU a Mapování sektorových agend v rámci 
 příprav CZ PRES 2022 – obsahová příprava. 

 
+ Informace předsedy vlády pro členy vlády o aktuálním stavu příprav předsednictví ČR v 

 Radě EU v roce 2022 zveřejněná na webu Úřadu vlády ČR. 
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ROZPOČET (1) 
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ROZPOČET (2) 

 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. 
 
 47 % výdajů – 679 mil. Kč je na logistiku akcí 
 19 % výdajů – 274 mil. Kč pokryje náklady na vyslání 69 lidí do Bruselu 
 16 % výdajů – 234 mil. Kč je určeno na domácí personální zabezpečení 
 11 % výdajů – 150 mil. Kč je určeno na jednotnou prezentaci, 
 komunikaci, kulturu 
 7 % představuje rezervu ve výši 100 mil. Kč 
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LIDÉ (1) 
• Všechna ministerstva mají útvary pro agendy EU. 

• Posílení pro CZ PRES je pro koordinační i věcné útvary (např. MF daně, 
finanční trhy, rozpočet). 

• Zřídili jsme centrální registr – evidence lidí (2 000+) 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. 10 



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. 

 

  Ke konci října 2021 již vyjelo na Stálé zastoupení 51 osob, v  
  ústředí bylo nabráno 108 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 

  Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu 
• plánováno vyslání dalších cca 25 lidí na náklady resortů 
• secondmenty z institucí EU (Evropská komise, Evropský 

parlament, Generální sekretariát Rady EU) v počtu 16 osob 
• min. 26 stážistů vybraných a zaškolených již v roce 2021 

   
  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 PŘES 1 000 LIDÍ (1) 

     Jsou připraveny vzdělávací programy pro 2 000+ osob 
    
     Institut pro veřejnou správu Praha  

• Znalost fungování EU a národního systému koordinace 
evropských politik – e-learning 
• již přihlášeno 613 účastníků a kurz absolvovalo 559  

účastníků 
• celkový počet přihlášených na všechny vypsané termíny 

(včetně již realizovaných) je k 15. říjnu 2021 1 049 osob 
• Negociační dovednosti – vydáno 120 osvědčení, 225 

přihlášených účastníků na všechny vypsané termíny kurzu v 
roce 2021 
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VYŠKOLENO PŘES 1 000 LIDÍ (2) 
• Komunikační schopnosti slovem a písmem – vydáno 229 

osvědčení, 413 přihlášených účastníků na všechny vypsané 
termíny kurzu v roce 2021 
 

Školení Generálního sekretariátu Rady 
• Awareness raising briefing – ve třech bězích absolvovalo 80 

osob 
• Školení pro předsedy pracovních skupin a jejich alternáty – 

ve dvou doposud realizovaných bězích absolvovalo 46 osob, 
další desítky byly proškoleny na Stálém zastoupení Brusel, další 
běhy jsou plánovány do konce roku 2021 

Školení Evropského parlamentu je v přípravě, běží nahlašování zájemců. 
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KOORDINAČNÍ MECHANISMY 

 Centrální organizační skupina pro přípravu CZ PRES 
 – logistická a organizační příprava včetně veřejných zakázek  
 – již 13 zasedání, měsíční periodicita, členové resorty i další orgány 
  
 Strategická komunikační skupina       
 – koordinace komunikace, kulturních akcí, doprovodného programu 
 – 5 zasedání, kvartální rytmus, od podzimu 2021 zrychlení 
 
 Výbor pro Evropskou unii na pracovní úrovni    
 – zejména obsahová příprava, program, program tria, priority CZ PRES 
 – již 30 jednání, zasedá každý týden a CZ PRES se věnuje od roku 2020 
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KONZULTACE K PŘÍPRAVÁM 
  
 Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro EU 

 – zasedá co měsíc, již 20 zasedání, pravidelný bod k CZ PRES od roku 
 2018, obsah i logistika 
Další tělesa a orgány, s nimiž je pravidelně projednávána příprava CZ PRES 
• Výbor pro evropské záležitosti – Poslanecká sněmovna PČR 
• Výbor pro záležitosti Evropské unie – Senát PČR  
• Komise pro bezpečnostní zajištění předsednictví ČR v Radě EU – MV 
• Odborná pracovní skupina BRS – formát hybrid 
• porady MV s řediteli krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy 
• bilaterální jednání s Magistrátem hlavního města Prahy 
• Národní konvent o EU   
• instituce EU – Generální sekretariát Rady, Evropská komise a Evropský parlament 
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JAK VZNIKAJÍ OBSAHOVÉ PRIORITY? 
Program zemí tria: FR/CZ/SE 

• Od roku 2020 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. 
• 14. prosince 2021 plánováno schválení Radou pro obecné záležitosti 

(všemi státy EU) a následně zveřejnění. 
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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  
  zúžení na tři hlavní pilíře priorit 

• Další aktualizace bude reflektovat projednávání agend za SI PRES, FR PŘES. 

• Výběr hlavních vládních priorit bude hotov nejpozději do června 2022. 
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TŘI PILÍŘE PRIORIT 

 
 
PROSPERUJÍCÍ EVROPA, MODERNÍ        BEZPEČNÁ EVROPA, ODOLNÁ     ZDRAVÁ EVROPA, UDRŽITELNÁ 
     A PROPOJENÁ         A JEDNOTNÁ       A SOLIDÁRNÍ  
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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 
Před termínem je připraven kalendář akcí v Bruselu, Lucemburku i v ČR.  

 
ČR bude během CZ PRES v Bruselu a Lucemburku předsedat 

zhruba   2 000 jednání 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 více než 250 akcí, z toho přes  

  polovina komplexně připravena skrze centrálního koordinátora: 
• 1 summit, 14 neformálních ministerských Rad, 67 

pracovních skupin, 52 konferencí. 
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AKCE BRUSEL A LUCEMBURK 

 Formální ministerská zasedání v Bruselu a Lucemburku (říjen) 
 

• Dle aktuálního kalendáře 51 ministerských zasedání (Rady) dle 
oblasti působnosti. 
 

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

 
• Zveřejněn bude do konce roku 2021, dále je možné jej upravovat. 
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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. července) 
• Životní prostředí (13.–14. července) 
• Obecné záležitosti (14.–15. července) 
• Konkurenceschopnost – vnitřní trh (19.–20. července) 
• Konkurenceschopnost – výzkum (21.–22. července) 
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AKCE V ČR (2) 

• Srpen: 
•  Zahraniční věci (30.–31. srpna) 

• Září: 
• Zdraví (6.–7. září) 
• Finanční věci (8.–10. září) 
• Zemědělství (14.–16. září) 

• Říjen: 
• Obchod (6.–7. října) 
• Energetika (11.–12. října) 
• Sociální věci (13.–14. října) 
• Doprava (20.–21. října) 
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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 po audiovizuální 
zajištění, vlajky, bannery, květiny atd.  

• Centrálně soutěženo více než 60 veřejných zakázek. Více než 1/5 zakázek 
byla ukončena.  

• Prostředky 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)  
 
 Akreditační systém CZ PRES (MagicWare) 
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K DNEŠNÍMU DNI JSME ZAJISTILI… (2) 

 První průzkum veřejného mínění (STEM) 
 Zahajovací koncert CZ PRES: PKF – Prague Philharmonia, Tomáš 
 Kačo, Jan Kučera (Aficionado)  
 Vozový park – sponzoring aut pro nejvyšší představitele 
 
 Momentálně běží veřejné zakázky na: 

• Vozový park – pancéřová auta vč. palivových karet a minivany 
• Tlumočnické služby pro akce během CZ PRES 
 
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 partnerství 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 omezení 
  daných evropskými standardy a s ohledem na ostatní   
  předsednické země. Využíváme: 

• Web Úřadu vlády ČR – prostřednictvím tiskových zpráv a 
formálních sdělení. 

• Portál Euroskop, kde uveuroeřejňujeme edukativní série 
článků i rozhovorů s relevantními osobnostmi CZ PRES pro 
širokou veřejnost. 

• Twitterový účet @backstageCZPRES, kde informujeme o 
každodenním postupu v rámci příprav. 
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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 informační měsíční newsletter s  
  názvem Kompas CZ PRES. 
 
  Proaktivně komunikujeme s novinářskou komunitou. Každý  
  měsíc organizujeme diskuzní workshopy – např. k tématu  
  koordinace evropských politik nebo komunikace evropských  
  záležitostí v ČR. 
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ZAJÍMÁ NÁS NÁZOR VEŘEJNOSTI 

  Již teď organizujeme online přednášky pro širokou veřejnost. 
  Participujeme na přednáškách na vysokých školách. Připravujeme 
  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 za 
posledních pět měsíců se podíl lidí, kteří jsou si vědomi konání 
CZ PRES, zdvojnásobil (z 19 % na 38 %). 

• Česká veřejnost pokládá za prioritu otázky prosperity a 
bezpečnosti. 

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

 
 
 
• Připravujeme desítky kulturních akcí v ČR i v Bruselu.  

• Ve spolupráci s MK a MZV pracujeme na přípravě oficiálního kulturního 
programu CZ PRES. 

• Podporujeme etablované české umělce i mladé talenty.  

• Předsednictví v Praze zahájí PFK – Prague Philharmonia a Tomáš Kačo pod 
vedením Jana Kučery. 
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ZÁVĚR: CZ PRES 2022 VE ZKRATCE 

 

 

228 zaměstnanců navíc               rozpočet 1,4 mld. Kč               vyškolených více  
    z toho 200 mil. Kč navíc        než  
                          1 000 zaměstnanců 

 

 

 

více než 1/5 zakázek           3 pilíře priorit                       desítky konzultací 
  uzavřena                         a workshopů 
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