PROGRAM PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VISEGRÁDSKÉ SKUPINĚ
2019/2020
„V4 pro rozumnou Evropu“
1.

Úvod

Česká republika přebírá předsednictví ve Visegrádské skupině (CZ V4 PRES)
v období plném výzev, jak na národní, tak na evropské úrovni. Jedná se o období po volbách
do Evropského parlamentu (květen 2019), kdy započne nový institucionální cyklus EU
a dojde k vytyčení nových priorit a zároveň k finalizaci Víceletého finančního rámce EU
pro roky 2021 - 2027. Vedle dlouhodobých výzev, jako např. bezpečnost a azylová a migrační
politika, bude EU též muset řešit úkoly spojené s očekávaným odchodem Velké Británie.
Česká republika chce během svého visegrádského předsednictví navazovat na program
slovenského předsednictví a prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup
k aktuálním výzvám a problémům našich zemí i Evropy. ČR bude prosazovat snahy cílící
k další stabilizaci evropského kontinentu, včetně procesu rozšiřování a podpory sousedské
politiky.
Hlavním cílem českého předsednictví by mělo být upevňovat postavení zemí V4 v EU
a v NATO a současně posilovat jednotu a soudržnost těchto dvou organizací. Visegrádské
země by tak měly přispívat k budování silné, akceschopné, konkurenceschopné a bezpečné
Evropy, založené na hodnotách demokracie, svrchovanosti práva, respektu k lidským právům
a svobodám a současně na principech subsidiarity, proporcionality a udržitelnosti.
Visegrádskou skupinu vnímá Česká republika jako tradiční platformu dialogu
a praktické spolupráce ve středoevropském regionu, cennou zejména vysokou úrovní
vzájemné důvěry, respektu a schopnosti kompromisu. Visegrádská spolupráce by měla zůstat
efektivní, neformální, flexibilní a inkluzivní a zaměřovat se na konkrétní a pozitivní projekty
tam, kde přinášejí reálnou přidanou hodnotu pro ČR, země V4 a i pro EU jako celek.
Ve svých formátech i projektech by se měla snažit o otevřenost dalším evropským partnerům,
v prvé řadě sousedům, a posilovat tak svůj koaliční potenciál v rámci EU.
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2.

Prioritní okruhy zájmu českého visegrádského předsednictví

2.1

Reasonable solutions/Rozumná řešení

České předsednictví bude zarámováno výročím 30 let od pádu komunistických režimů
ve východní Evropě, které si připomeneme na podzim roku 2019. Již dříve během roku 2019
oslavíme též 20 let od vstupu České republiky, Maďarska a Polska do NATO a 15 let
od vstupu Slovenska do NATO a všech zemí V4 do EU. Rovněž si připomeneme 70 let
od vzniku Rady Evropy, jejímiž členy jsou všechny země V4. Výročí budou příležitostí
k zamyšlení, jak pro budoucnost uchovat resp. oživit tehdejší pozitivní ideály a naděje
visegrádských zemí, které se týkaly jak návratu ke svobodě a demokracii,
tak znovusjednocení Evropy, ve které bude možné uchovat národní zvláštnosti a současně
plně realizovat všeobecně platný systém lidských hodnot.
V rámci prvního prioritního okruhu se české předsednictví bude pokoušet o aktivní
a racionální přístup v oblastech, kde by bylo možno na základě inspirace těmito ideály a jejich
aktualizace pro dnešní dobu přinášet návrhy užitečné pro občany visegrádských zemí a celé
Evropské unie. V popředí bude stát univerzální princip „jednoty v rozmanitosti“ a solidarity
ve všech oblastech spolupráce mezi členskými zeměmi EU – konkrétně zejména podpora
prohlubování vnitřního trhu EU s cílem posílení ekonomické a sociální konvergence zemí
Evropské unie - ale též úzká spolupráce se zeměmi a regiony v unijním sousedství.
Do tohoto okruhu budou spadat zejména prioritní a průřezová témata podpory
prohlubování vnitřního trhu a zachování jeho čtyř svobod, podpory procesu rozšíření
EU o země západního Balkánu a politiky Východního partnerství EU, bezpečnostní
a obranné spolupráce a mezilidských vztahů a občanské společnosti ve visegrádských
zemích i v širším okolí.
Nejdůležitějším cílem CZ V4 PRES v této oblasti bude koordinace a prosazování
pozic zemí V4 při nastavování budoucích priorit ekonomické a sociální politiky EU tak,
aby tato politika směřovala k urychlení procesu ekonomické a sociální konvergence
napříč EU a současně respektovala základní principy systémů sociálního zabezpečení
členských států a jejich finanční rovnováhu. Prioritu představuje zejm. prohlubování
vnitřního trhu EU a potřeba odstranit jeho přetrvávající překážky. V4 si uvědomuje význam
inciativ, směřujících ke zlepšení sociální ochrany na úrovni EU, měly by ovšem respektovat
principy svěřených pravomocí, subsidiarity a proporcionality, s cílem zabránit tvorbě nových
a umělých překážek na vnitřním trhu, resp. omezování volného pohybu pracovníků a dalších
osob, služeb, zboží a kapitálu. Konkurenceschopnost EU bude zajištěna též volným
a spravedlivým trhem. Z tohoto důvodu by V4 měla podporovat EU v ambiciózní obchodní
politice na multilaterální i bilaterální úrovni, včetně procesu modernizace WTO, který může
v budoucnosti přinést pro V4 nové příležitosti.
Západní Balkán zůstává prioritním regionem pro zahraničněpolitické působení
Visegrádské skupiny i Mezinárodního visegrádského fondu (MVF). Jedním z hlavních cílů
CZ V4 PRES bude dále podporovat proces rozšíření EU, a to jak na evropské úrovni,
tak v rámci bilaterální spolupráce se zeměmi Západního Balkánu. Dalšími důležitými
prioritami jsou podpora zemí Západního Balkánu při zajištění životaschopnosti
Západobalkánského fondu a implementace konkrétních projektů financovaných v tomto
regionu MVF. CZ V4 PRES bude za českého předsednictví podporovat aktivity na podporu
proevropského směřování zemí Východního partnerství (VP), a to v souladu s evropskou
politikou sousedství. CZ V4 PRES se bude aktivně podílet na implementaci závěrů summitu
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EU – VP v Bruselu. Kromě důrazu na posílení odolnosti partnerských zemí prostřednictvím
rozvoje praktické spolupráce bude rovněž usilovat o stanovení strategického výhledu
do budoucna zejm. pro ty partnerské země, které usilují o další sbližování s EU, a to při
respektování principů diferenciace (zohledňování rozdílů mezi jednotlivými partnerskými
zeměmi) a inkluzivity (zachování Východního partnerství jako rámcové politiky zahrnující
všechny partnerské země).
V obou regionech V4 bude CZ V4 PRES pokračovat v podpoře ekonomických
i politických reforem, a to ve spolupráci s podobně smýšlejícími zeměmi. Specificky se
zaměří na oblasti mládeže, vzdělávání, podpory občanské společnosti a vlády práva
a fungování veřejné správy. V případě zájmu lze uspořádat také semináře o zkušenostech
zemí V4 s přístupovým procesem a členstvím v OECD, které by zároveň přispěly
k dlouhodobějšímu cíli, a to šíření standardů OECD.
V oblasti bezpečnostní politiky bude CZ V4 PRES přispívat k upevnění postavení
zemí V4 v NATO a EU a rozvoji spolupráce NATO-EU a NATO-partnerské země,
zejm. Ukrajina a Gruzie Ve druhé polovině roku 2019 bude v pohotovosti Visegrádské bojové
uskupení Evropské unie (V4 EU BG) a Česká republika podpoří jeho postavení znovu v první
polovině roku 2023
Klíčovým a respektovaným nástrojem pro rozvoj visegrádské spolupráce na všech
úrovních, zejména mezilidských vztahů a občanských společností visegrádských zemí,
se stal Mezinárodní visegrádský fond, jehož 20. výročí vzniku bude chtít CZ V4 PRES
připomenout v roce 2020. MVF je též hlavním nástrojem Visegrádské skupiny pro praktickou
spolupráci se zeměmi Západního Balkánu a Východního partnerství.
České předsednictví ve Visegrádské skupině bude také podporovat dosaženou
vynikající úroveň spolupráce mezi nevládními organizacemi a think tanky, ale též
visegrádský rozměr celé řady dalších plánovaných konferencí a aktivit, mj. Prague European
Summit, Forum 2000, CEPA Fórum a pražská konference, či strategické konference zemí V4
podporované MVF.).
Kromě již zavedeného schématu setkávání na exekutivní úrovni bude pokračovat
i spolupráce na parlamentní úrovni.
2.2

Revolutionary technologies/Revoluční technologie - inovační ekonomika a její
dopady na společnost

Současné visegrádské společnosti hledí s optimismem na příležitosti rozvoje,
které skýtá současná věda a výzkum a dynamický technologický, zejména digitální pokrok –
hovoří se o čtvrté průmyslové revoluci. Rychlý rozvoj technologií včetně umělé inteligence
nicméně vyvolává i obavy z jejich udržitelnosti a řadu nových sociálních a etických otázek
a rizik. Inovace a jejich efektivní implementace a zároveň dobré podnikatelské prostředí
představují klíčové prvky pro udržení konkurenceschopnosti ekonomik zemí V4, které mají
v rámci EU nadprůměrný podíl průmyslu na tvorbě přidané hodnoty a zároveň čelí nedostatku
pracovní síly. V4 by se měla soustředit na to, jak technologický pokrok, inovace
a podnikatelskou kreativitu podpořit vhodnými rámcovými podmínkami, aby se v této oblasti
v silné mezinárodní konkurenci byla schopna prosadit, a současně, jak nové technologie
efektivně a bezpečně využívat v soukromém sektoru i ve veřejné správě a jak rozvíjet
vzdělání, dovednosti a adaptaci lidí na související změny trhu práce. V4 by se v této oblasti
chtěla stát inspirací i pro ostatní regiony.
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CZ V4 PRES se v rámci tohoto prioritního okruhu zaměří na podporu výzkumu,
vývoje a inovací - zejména inovativních firem a tzv. chytrých investic a zajištění finančních
zdrojů (zejména výměna zkušeností zemí V4 a dalších partnerských zemí s čerpáním
prostředků EU na vědu, výzkum a inovace a přípravu na další programovací období po
r. 2020).
CZ V4 PRES bude též podporovat rozvoj inovativního ekosystému, zejm. mladých
firem (start-up a scale-up) a kapitálového trhu s cílem zvýšit investice do inovací, transfer
znalostí a propojení výzkumné a podnikové sféry. Země V4 využijí synergie spolupráce
i pomocí společné prezentace jako inovativního regionu a výhodné lokace pro „chytré“
investice, přenosu zkušeností a vyspělého know-how do střední Evropy. Mimo oblast EU
budou v této oblasti rozvíjeny vztahy zejm. s USA, Izraelem a asijskými zeměmi.
CZ V4 PRES bude dále prosazovat priority V4 v rámci vnitřního trhu, zejm. rozvoj
digitálního trhu a odstraňování bariér a nadměrné administrativní zátěže pro podnikatele,
včetně rozvoje tuzemské i přeshraniční digitální infrastruktury a vytvoření efektivního
právního rámce a e-governmentu. V rámci procesu digitalizace ekonomiky bude stát
v popředí téma umělé inteligence, mj. i v návaznosti na společný non-paper zemí V4
k tématu umělé inteligence z dubna 2018, vymezující sdílené prioritní oblasti zájmu,
a Koordinovaný plán EU k umělé inteligenci z prosince 2018. Příležitostí ke spolupráci je
synergie při tvorbě národních strategií v oblasti umělé inteligence. V rámci národních strategií
by měl být kladen důraz na přeshraniční spolupráci zemí V4 v oblasti výzkumu, vývoje
a implementace technologií umělé inteligence. CZ V4 PRES v této souvislosti plánuje
uspořádat v Praze konferenci na vysoké úrovni k umělé inteligenci, na které budou mimo jiné
prezentovány i úspěchy akademické sféry dosažené v základním i aplikovaném výzkumu AI.
Výstupem konference bude zviditelnění zemí V4 na evropské úrovni a propojení
akademických pracovníků napříč partnerskými zeměmi. V neposlední řadě chce CZ V4 PRES
hrát významnou roli v celoevropské diskuzi o plánovaném rozmístění evropských center
excelence umělé inteligence. Společným zájmem států V4 by mělo být umístění centra
v regionu V4. Důležitými souvisejícími tématy budou též volný pohyb dat či rozvoj služeb
s vysokou přidanou hodnotu v průmyslu (servitizace). Důležitým tématem bude mj. též
koncept integrovaného řízení měst tzv. Smart cities.
V rámci této prioritní oblasti se CZ V4 PRES bude též snažit o posilování spolupráce
V4 v oblasti vesmírných aktivit.
Součástí priorit CZ V4 PRES bude též zajištění dostatku pracovní síly a také její
perspektivy v kontextu probíhajících technologických změn, zejm. digitalizace (koncept
Práce 4.0). Otázky kvalifikace a vzdělávání a právních a sociálních aspektů budou
diskutovány jak v rámci V4, tak s partnery, zejm. se SRN.
2.3

Reconciling approaches/Překonávání dělicích linií

Zatímco v oblasti rozvoje technologií panuje v zemích V4 optimismus, ohledně
budoucího společenského a politického vývoje v Evropě a ve světě zde převládají spíše obavy
z neznáma či dokonce skepse. V rámci třetího prioritního okruhu se české předsednictví V4
bude pokoušet překonávat dělicí linie a posilovat vzájemnou soudržnost jak uvnitř našich
společností, tak mezi jednotlivými zeměmi V4, ale i v celé Evropské unii. Úkolem V4 je hájit
rozumný přístup a snažit se jednotlivé názorové a zájmové strany, jak v rámci V4, tak v celé
Evropské unii, přivést zpět k neideologickému, věcnému a konstruktivnímu dialogu, který se
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bude snažit znovu objevovat společně sdílená východiska a posilovat důvěru občanů zemí V4
v EU jako záruku bezpečí a politické, ekonomické a sociální stability v Evropě.
CZ V4 PRES bude v duchu otevřenosti V4 pracovat na rozvoji spolupráce ve formátu
V4+ s cílem posilovat koaliční potenciál a akceptaci názorů zemí V4 v rámci EU. Soustředit
se bude proto především na komunikaci s klíčovými partnery v rámci EU, jako jsou
např. Německo, Francie, Rakousko a severské a pobaltské státy, event. i mimo EU (UK).
V rámci zahájení nového institucionálního cyklu EU bude CZ V4 PRES iniciovat
koordinaci států V4 během jednání o složení nové Evropské komise, a také během volby
nového předsedy Evropské rady. CZ V4 PRES bude usilovat o prosazení společných priorit
V4 do programu Komise.
CZ V4 PRES bude probíhat ve finální fázi vyjednávání o budoucím víceletém
finančním rámci a bude v tomto procesu klást důraz na proces ekonomické a sociální
konvergence mezi členskými státy EU a opodstatněné zájmy zemí V4, a to zejm. v oblasti
koheze a strukturálních fondů, zemědělství, přeshraniční dopravní infrastruktury, modernizace
energetického sektoru a průmyslu.
CZ V4 PRES se v rámci tohoto okruhu bude též snažit o politickou i praktickou
spolupráci a koordinaci pozic při hledání komplexního řešení budoucnosti migrační
a azylové politiky EU, a to jak její vnitřní, tak vnější dimenze, a o posilování ochrany vnější
hranice EU s cílem zajistit bezpečnost občanů EU a řádné fungování Schengenské zóny.
CZ V4 PRES se bude též snažit o pokračování spolupráce zemí V4 v oblastech
infrastrukturního propojení, včetně těch pro alternativní pohonné látky, a energetiky,
zejména jaderné.
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3.

Aktivity resortů v jednotlivých oblastech sektorové spolupráce v průběhu
českého předsednictví V4

ÚŘAD VLÁDY
Témata EU, především okruhy související s agendou Evropské rady, představují dlouhodobě jednu
z klíčových priorit spolupráce předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, kteří se spolu setkávají nejen
na summitech V4, ale také před každým zasedáním Evropské rady v Bruselu. Hlavními oblastmi
zájmu CZ V4 PRES budou budoucnost EU, efektivní fungování EU a jejích institucí v kontextu
zahájení nového institucionálního cyklu EU, implementace a dopady očekávaného odchodu
Velké Británie z EU, vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci a kohezní politika, migrační
politika včetně její vnější dimenze, podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti (investice, vnitřní
trh, digitální agenda, sociální dimenze), koordinace hospodářských politik (včetně otázek hospodářské
a měnové unie), politika rozšíření, sousedství EU a Společná bezpečnostní a obranná politika EU
a aktuální otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. V rámci V4 bude diskutována
i programová příprava předsednictví ČR v Radě EU v r. 2022.
Plánované aktivity:


Předsedové vlád zemí V4 projednají tato témata na několika summitech V4 s hosty, případně
na okraj summitů V4 s dalšími partnery, a budou pokračovat v tradici pravidelných schůzek
na okraji zasedání Evropské rady s cílem koordinovat své pozice;



za účelem přípravy premiérských jednání se pravidelně před každým summitem V4,
resp. před každou Radou pro obecné záležitosti budou setkávat státní tajemníci pro EU (resp.
jejich ekvivalenty a premiérští šerpové), a to prezenčně a/či formou videokonferencí. Krom toho se
státní tajemníci pro EU setkají na začátku předsednictví ke konzultacím na aktuální evropská
témata;



ředitelé odborů odpovědných za koordinaci evropských politik se setkají dle potřeby
ke konzultacím až dvakrát za předsednictví s cílem připravit setkání státních tajemníků pro EU
(resp. jejich ekvivalentů a premiérských šerpů). K těmto jednáním mohou být přizváni rovněž další
vedoucí pracovníci relevantních útvarů Úřadu vlády s cílem prohloubit spolupráci V4 v dalších
oblastech.

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Ministerstvo zahraničí ČR bude koordinovat české předsednictví společně s Úřadem vlády především
ve výše uvedených prioritních oblastech. Spolupráce v dalších sektorových politikách bude plně
v kompetenci příslušných ministerstev a její zhodnocení bude předmětem agendy summitu premiérů
zemí V4 na konci předsednictví.
V kontextu vystoupení Velké Británie z EU se CZ V4 PRES zasadí o pokračování a rozvoj spolupráce
se Spojeným královstvím, jehož nová role se bude pravděpodobně formovat právě v období CZ V4
PRES. Prioritní oblasti představují ekonomická a zahraničněpolitická, resp. bezpečností témata.
Nejvýznamnějšími oblastmi zahraničněpolitických aktivit Visegrádské skupiny, na které se prioritně
zaměří i CZ V4 PRES, zůstávají podpora politiky rozšiřování EU o země Západního Balkánu,
a podpora evropského směřování zemí Východního partnerství.
Západní Balkán zůstává prioritním regionem pro zahraničněpolitické působení Visegrádské skupiny
i MVF. Jedním z hlavních cílů CZ V4 PRES bude dále podporovat proces rozšíření EU o země tohoto
regionu, podpora zemí Západního Balkánu v zajištění životaschopnosti a udržitelnosti
Západobalkánského fondu (WBF) a implementace konkrétních projektů financovaných MVF. V tomto
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svém úsilí se CZ V4 PRES bude snažit spolupracovat i s dalšími unijními zeměmi a posilovat tak
koaliční potenciál V4 v EU.
V oblasti politiky Východního partnerství (VP) se CZ V4 PRES bude aktivně podílet
na implementaci závěrů summitu EU – VP v Bruselu. Kromě důrazu na posílení odolnosti
partnerských zemí prostřednictvím rozvoje praktické spolupráce bude v koordinaci s dalšími podobně
smýšlejícími zeměmi rovněž usilovat o stanovení strategického výhledu do budoucna zejm. pro ty
partnerské země, které usilují o další sbližování s EU. K tomuto účelu využije spolupráci s podobně
smýšlejícími zeměmi. CZ V4 PRES bude klást důraz na implementaci AA/DCFTA s Gruzií,
Moldavskem a s Ukrajinou. Značnou pozornost bude mj. s ohledem na parlamentní volby na Ukrajině
věnovat boji s hybridními hrozbami včetně strategické komunikace. V4 bude rovněž usilovat o rozvoj
spolupráce s Arménií, Ázerbájdžánem a Běloruskem, a to při respektování principů diferenciace,
inkluzivity a společného vlastnictví politiky Východního partnerství.
CZ V4 PRES se zaměří též na předávání zkušeností v rámci veřejné správy v těchto zemích
prostřednictvím programů a projektů Mezinárodního visegrádského fondu na podporu občanské
společnosti, svobodných medií a vládu práva, mj. i skrze aktivity „Think Visegrad“, nabídne rovněž
zkušenosti se vstupem a členstvím v OECD.
V rámci dalších priorit z oblasti vnějších vztahů bude CZ V4 PRES rozvíjet spolupráci V4
s tradičními zahraničními partnery (formát V4+), ovšem pouze tam, kde na to máme kapacity,
kde je spolupráce ve formátu V4 v souladu se společnými zájmy EU a kde má konkrétní obsah
a přidanou hodnotu. Cílem nadcházejícího CZ V4 PRES je udržovat pravidelné kontakty ve formátu
V4 s USA, zejména na expertní úrovni v oblastech společného zájmu a k aktuálním tématům
(zahraničí a bezpečnostní politika, energetika, obchod). CZ V4 PRES bude dále rozvíjet vztahy
a spolupráci s Izraelem včetně otázek bezpečnosti a boje proti terorismu, a podpoří jeho zařazení mezi
tradiční partnery V4. V4 bude dále pokračovat v rozvoji vazeb s dalšími zeměmi Blízkého východu,
zejména s Egyptem, v návaznosti na HU V4 PRES, které uspořádalo historicky první summit
V4+Egypt, či Libanonem. CZ V4 PRES se rovněž zaměří na další rozvoj vztahů s tradičními
asijskými partnery V4, Japonskem a Jižní Koreou.
V oblasti bezpečnostní politiky bude CZ V4 PRES přispívat k upevnění postavení zemí V4 v NATO
a EU a spolupráce NATO-EU a NATO-partnerské země, zejm. Ukrajina a Gruzie. CZ V4 PRES se
bude rovněž věnovat evropským obranným iniciativám a rozvoji civilní části Evropské bezpečnostní
a obranné politiky. Cílem je posílit bezpečnost a obrannou spolupráci, a to zejm. v oblastech
kolektivní obrany, vojenské mobility, kybernetické bezpečnosti, hybridních hrozeb, terorismu
a strategické komunikace.
V zájmu posílení mezinárodní bezpečnosti a v návaznosti na výbornou práci SK PRES v OBSE 2019
bude CZ V4 PRES rozvíjet užší konzultace a spolupráci V4 v otázce řešení zamrzlých konfliktů
v oblastech OBSE.
Plánované aktivity:


na úrovni ministrů zahraničí pravidelná koordinace před FAC a GAC a setkání v rámci VS OSN
v New Yorku; setkání ministrů zahraničních věcí ve formátu V4+ se zeměmi Východního
partnerství (jaro 2020), Západního Balkánu (jaro 2020), NB8 (jaro 2020), další dle vývoje
a v návaznosti na SK V4 PRES (Benelux, Velká Británie, Jižní Korea, Japonsko ad.);



na úrovni náměstků ministra /politických ředitelů jsou mj. plánována setkání a konzultace
ve formátu V4+ (USA, Izrael, Jordánsko, Libanon aj.);



expertní konzultace budou probíhat podle zavedeného schématu konzultací V4 a dle aktuální
problematiky, dle témat event. i v rozšířeném formátu s dalším unijními partnery. Konzultovat
budou zejména ředitelé příslušných odborů MZV k otázkám EU včetně rozšíření, bezpečnostní
politiky, zahraničněpolitických aktivit V4 vůči zemím východní a jihovýchodní Evropy
a spolupráce v dalších formátech V4+, k politickému plánování, konzulární a vízové spolupráci,
mezinárodnímu právu, mezinárodnímu obchodu aj.
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MINISTERSTVO DOPRAVY
CZ V4 PRES v oblasti dopravy tematicky naváže na předchozí předsednictví. Ústřední aktuální téma
představují vysokorychlostní tratě (VRT) a propojení hlavních a klíčových měst států V4, na čemž se
shodli jak předsedové vlád, tak ministři dopravy jednotlivých států V4. Na posledním ministerském
zasedání V4 v říjnu 2018 na Štrbském plese ministři dopravy rozhodli o založení stálé pracovní
skupiny pro VRT, jež by se měla scházet v tříměsíčních intervalech, přičemž na návrh ministra
dopravy ČR bude pracovní skupinu vždy řídit předsedající stát V4. MD ČR je tak připraveno počínaje
červencem 2019 převzít řízení této pracovní skupiny a pokračovat ve všech oblastech otevřených
slovenským předsednictvím V4.
Společným cílem zemí V4 bude umožnit způsobilost k příjmu co největšího objemu finančních
prostředků EU pro klíčové přeshraniční infrastruktury obecně a pro projekt vysokorychlostní tratě
konkrétně. V4 země by měly představit společný návrh, jak zařadit všechny relevantní části V4
vysokorychlostní trati do Nařízení č. 1315/2013 (TEN-T guidelines) ještě před nebo během jeho příští
revize v nadcházejících letech. Koordinace by měla začít na expertní úrovni (setkání).
CZ V4 PRES bude dále akcentovat oblast vodní dopravy, plánuje uspořádat expertní jednání
k hlavním tématům této oblasti – projekt vodního kanálu Dunaj – Odra - Labe, rekreační plavba, emise
z dopravy a říční informační služby. Vzhledem k tomu, že CZ V4 PRES se bude časově překrývat
s chorvatským předsednictvím EU, MD ČR považuje za přínosné k jednání přizvat zástupce
Chorvatska, neboť vodní, resp. námořní doprava by měla patřit k pilířům chorvatského předsednictví
EU v oblasti dopravy a rekreační plavba bude zaujímat stěžejní postavení. Do příprav jednání bude
zapojeno rovněž ŘVC ČR.
CZ V4 PRES hodlá zohlednit strategické partnerství V4 s Jižní Koreou a zaměřit se na progresivní
oblast inteligentních dopravních systémů a koncept Smart Cities.
CZ V4 PRES bude pokračovat v aktivním prosazování tématu bezpečnosti silničního provozu
i s ohledem na aktuální dění v EU a na půdě OSN.
CZ V4 PRES se bude též snažit, tam, kde to bude možné, o dosažení společné V4 pozice k unijním
legislativním návrhům v dopravní oblasti, které jsou konzultovány Komisí a budou zveřejněny
na počátku nového legislativního období.
Plánované aktivity:


ministerské setkání zemí V4 k VRT. Vedlejším tématem bude BESIP a případně další
multilaterální či EU témata dle aktuálního vývoje (květen 2020);



expertní jednání na úrovni ředitelů odborů k výše uvedeným tématům:
o Pracovní skupina V4 VRT (13. září 2019, 13. prosince 2019, 6. března 2020,
19. června 2020)
o V4+Chorvatsko k vodní dopravě (2. polovina 2019)
o V4+Jižní Korea k ITS a Smart Cities (1. polovina 2020)
o V4 k BESIP k aktuálnímu tématu (1. polovina 2020);



ad-hoc jednání k tématům EU dopravní politiky.

MINISTERSTVO FINANCÍ
CZ V4 PRES se zaměří na finální fázi vyjednávání o budoucím Víceletém finančním rámci na období
2021-2027 a další prioritní oblasti, jako jsou např. ekonomická konvergence, koordinace
hospodářských politik, reforma Paktu stability a růstu apod.
V celní oblasti se CZ V4 PRES zaměří na další rozvoj již velmi intenzivní spolupráce v rámci zemí
V4, a to zejm. v boji proti podvodům v celní a daňové oblasti a dalších oblastech jako
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např. vzdělávání, celní laboratoře, mobilní jednotky, audit atd. Mimo rámec PRES budou za tímto
účelem pokračovat zasedání celních správ a dalších relevantních útvarů.
Plánované aktivity:


setkání na úrovni náměstků ministrů / ředitelů odborů ve formátu V4(+) k aktuálním otázkám
(VFR 2021+, koordinace hospodářských politik, Pakt o stabilitě a růstu a další oblasti).

MINISTERSTVO KULTURY
CZ V4 PRES se bude soustředit na pokračování stávajících projektů visegrádské kulturní spolupráce,
a to zejména na podporu společné prezentační strategie pro scénická umění zemí Visegrádu
a Střední Evropy v zahraničí. Konkrétním příkladem je projekt „Performing Arts Central Europe –
Visegad Countries Focus (PACE V4)“, jehož koordinátorem je Institut umění - Divadelní ústav
v Praze. Dalšími oblastmi zájmu budou Letní škola památkové péče pro management památek
UNESCO; oblast knihovnictví a výměna zkušeností v oblasti národních programů digitalizace;
spolupráce při rozvoji Databáze umění střední Evropy (CEAD) jako součást Středoevropského fóra
Olomouc a pokračování diskuse o aktuálních problémech památkové péče Heritage Forum of Central
Europe se zaměřením na Heritage and Environment.
Plánované aktivity:


zasedání ministrů kultury zemí V4 (květen/červen 2020);



letní škola památkové péče pro management památek UNESCO se zaměřením na udržitelnost
(sustainable ideals)(červenec 2019);



kolokvium zaměřené na výměnu informací a zkušeností v oblasti digitalizace v knihovnictví
(jaro 2020);



konference s prac. názvem "Proměna paradigmatu ve střední a východní Evropě“ v rámci
aktivit PACE.V4 (formát V4 +; výzkumný projekt Českého nezávislého divadla - tj. ohlédnutí
se za pozitivními ideály a nadějemi 90. let a jejich konfrontace se současným stavem a 30letým
vývojem sektoru) (září 2019).

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
V oblasti politiky soudržnosti kromě debaty k aktuálnímu období a vybraným tématům, zejména
s ohledem na sdílení zkušeností a dobré praxe, bude program CZ V4 PRES věnován primárně právě
budoucnosti, a to zejména s cílem sladit pozice jednotlivých zemí, hledat průniky pro vyjednávání
(zejména s ohledem na návrhy legislativy pro Evropské strukturální a investiční fondy) a diskutovat
o společných prioritách a možných investičních záměrech. Klíčové v tomto ohledu bude propojení na
přeshraniční spolupráci, regionální politiku, a také na přímo řízené programy, které nabývají větší
důležitosti s ohledem na návrh rozpočtu pro období po roce 2020. Zároveň budou pokračovat jednání
na toto téma ve formátu V4+ (Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Slovinsko, event. další relevantní
země), přičemž budou brány v potaz synergie s obdobnými procesy na úrovni EU strategie pro
Podunajský region a HR předsednictví v EUSDR v r. 2020.
V oblasti regionálního rozvoje a územní dimenze budou prioritami CZ V4 PRES integrovaný rozvoj
měst V4+ s cílem zkvalitňování životního prostoru ve městech; koordinace V4+ v souvislosti
s přípravou nového programového období v oblasti územní dimenze a integrovaných nástrojů rozvoje
území po roce 2020; koncept Smart Cities, jeho praktické využití ve městech a využití nástrojů pro
podporu koncepčních řešení Smart Cities.
V oblasti cestovního ruchu budou prioritami CZ V4 PRES posílení Visegrádské spolupráce
pod značkou „Discover Central Europe“ v nových zdrojových teritoriích se sílícím potenciálem
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pro incoming do střední Evropy; posílení spolupráce s komerčními subjekty (B2B segment) ze zemí
V4 a mezinárodních teritorií včetně vícezdrojového financování; posílení spolupráce se
zastupitelskými úřady zemí V4 a dalšími partnery ze státního sektoru pro efektivnější propagaci
Visegrádských zemí v zahraničí.
Plánované aktivity:


jednání generálních ředitelů k politice soudržnosti (červenec; září 2019; červen 2020);



jednání generálních ředitelů k mechanismu pro odstranění administrativních a právních
překážek v přeshraničních regionech (ECBM) (jaro 2020);



ministerské setkání k politice soudržnosti 2021-2027 (orientačně listopad 2019);



přátelé koheze (všechny ČS EU) (jaro 2020);



pravidelná setkání na úrovni ředitelů a expertů odpovědných za politiku soudržnosti;



workshop s evaluačními jednotkami zemí V4+4 k problematice budoucnosti politiky
soudržnosti po roce 2020 spojený s evaluační konferencí (říjen 2019);



expertní setkání a workshop V4+ na téma současné a budoucí implementace finančních
nástrojů v rámci PS (Praha, listopad 2019);



konference Evropské fórum měst - téma integrovaný rozvoj a Smart City (říjen 2019, Praha);



konference na téma „Územní dimenze a integrované nástroje rozvoje území po roce 2020“
(únor 2020, Praha);



pracovní kulatý stůl V4+ a konference na téma Smart City v rámci URBIS Smart City
(2. čtvrtletí 2020, Brno);



expertní setkání k politikám architektury a stavební kultury, (jaro 2020);



jednání Skupiny pro sledování územního plánování v zemích V4+2 (Bulharsko, Rumunsko)
(jaro 2020, Praha);



série pracovních jednání na různá témata, jako např. výměna zkušeností v oblasti snížení
administrativní náročnosti zadávacích řízení, posílení spolupráce v oblasti elektronizace
veřejných zakázek (též ve formátu s Estonskem), efektivní systém prevence za účelem ex ante
realizace preventivních opatření, atd.;



workshop na téma využívání monitorovacích systémů ESIF v programovém období 2014 –
2020 a jejich příprava pro programové období 2021 - 2027 (říjen 2019);



expertní jednání k využívání unijních programů, synergie s ESIF a dalšími nástroji
(leden 2019);



workshop „Digitalizace stavebního řízení“ (duben 2020);



pracovní marketingové
(4. čtvrtletí 2019);



setkání na úrovni náměstků ministerstev zemí V4 zodpovědných za cestovní ruch a zástupců
národních turistických centrál, na němž bude podepsán Protokol o spolupráci zemí V4
v oblasti cestovního ruchu a marketingový plán na rok 2020 (1. pololetí 2020).

setkání

zástupců

národních

turistických

centrál

zemí

V4

MINISTERSTVO OBRANY
CZ V4 PRES bude v obranné oblasti aktivně reflektovat zásadní proměny bezpečnostního prostředí
s přímými důsledky pro euroatlantickou i globální bezpečnost a stabilitu, podporovat opatření, jak
těmto změnám čelit, a posilovat společný potenciál, včetně obranných schopností V4 i mezinárodních
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organizací. Věcná a otevřená diskuze by měla směřovat ke strategické revizi budoucí obranné
spolupráce států V4 ve změněném bezpečnostním prostředí a ve světle aktivit a iniciativ k posílení
obranné a bezpečnostní dimenze v rámci EU a NATO.
CZ V4 PRES bude aktivně prosazovat plnění jednotlivých priorit „Vize dlouhodobé spolupráce V4“
dle úkolů stanovených v Akčním plánu, který bude během předsednictví revidován a aktualizován.
Budeme usilovat zejména o harmonizaci národních akvizičních plánů s cílem vytvořit prostor pro
společné akviziční projekty a pokračovat ve společných vyzbrojovacích projektech s cílem hledat další
příležitosti pro spolupráci.
Bude pokračovat výměna informací o obsahu koncepčních a plánovacích dokumentů za účelem
harmonizace obranných plánů, a to především v dlouhodobém horizontu. Země V4 budou také
koordinovat pozice před jednáními k obrannému plánování a rozvoji schopností v širších formátech
NATO a EU a ve vztahu k ostatním partnerům. CZ V4 PRES se bude snažit vytvořit společnou
expertní i politickou pozici v problematice sladění procesu obranného plánování NATO a obranných
iniciativ EU, stejně tak budeme hledat příležitosti pro společný PESCO V4 projekt v oblasti rozvoje
schopností a možnou spolupráci států V4 v rámci Evropského obranného fondu.
V rámci CZ V4 PRES bude završen proces přípravy a vyčlenění do pohotovosti Visegrádského
bojového uskupení Evropské unie (V4 EU BG) ve druhé polovině roku 2019. Budeme podporovat
výstavbu bojového uskupení znovu v roce 2023. V koncepční rovině je prioritou vytvoření obecných
principů výstavby V4 EU BG.
Budeme naplňovat Výcvikovou strategii V4 (V4 Training and Exercises Strategy). V této souvislosti
bude využíváno velitelství Mnohonárodního sboru Severovýchod (MNC-NE) ve Štětíně a asociované
divizní stupně. Naším záměrem je pokračovat v budování robustního výcvikového programu a získat
nové zkušenosti ve velení vyššího stupně, ideálně se zapojením klíčových partnerských zemí, zejména
USA a Německa. Bude pokračovat spolupráce mezi vojenskými vzdělávacími institucemi V4
se zvýšeným důrazem na jazykovou přípravu. Současně bude probíhat výměna zkušeností
v problematice řízení lidských zdrojů a naplňování role žen v ozbrojených silách.
CZ V4 PRES bude v rámci prosazování středoevropské politiky hledat možnosti společného
visegrádského operačního působení. Naváže při tom na pozitivní zkušenosti nabyté v zahraničních
misích. Dále bude CZ V4 PRES hledat možnosti společných aktivit na východním křídle NATO.
V souladu s vládní strategií ČR boje proti nelegální migraci v místě jejího vzniku bude věnována
pozornost stabilizaci regionu Sahelu v kontextu podpory jednotkám G5 Sahel Joint Force
(např. formou výcviku, materiální a finanční pomoci). CZ V4 PRES se bude snažit o sdílení
zkušeností a podnětů z operačního nasazení z regionu (v rámci svého působení ve výcvikové misi EU
v Mali a mírové operaci OSN MINUSMA).
Plánované aktivity


ředitelé pro obrannou politiku V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);



seniorní skupina V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);



ministři obrany V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);



ředitelé pro vyzbrojování V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);



plánovací skupina V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);



personalisté MO V4 (2. pol. 2019);



náčelníci generálních štábů V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);



náčelníci logistiky zemí V4 (2x 2019, 2x 2020);



velitelé vzdušných sil V4 (2. pol. 2019, 1. pol. 2020);
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konference k synchronizaci výcviku, vzdělávání a cvičení v rámci V4 (2. pol. 2019,
1. pol. 2020);



V4 Medical Man 2019 (2. pol. 2019);



konference k vojenskému zdravotnictví v rámci zemí V4 (1. pol. 2020).

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
CZ V4 PRES se zaměří na aktuální výzvy v oblasti demografických změn, zejm. stárnutí populace
a jeho dopady v sociální oblasti a na pracovní trh, zajištění péče o seniory a finanční udržitelnost
sociálních systémů v budoucích desetiletích. Prioritou bude problematika podpory rodiny.
Dalším prioritou CZ V4 PRES v této oblasti bude Práce 4.0. CZ V4 PRES se zaměří na probíhající
technologické změny a jejich dopady na ekonomiku, resp. pracovní trh a jeho provázání
se vzdělávacím systémem (kvalifikace a dovednosti zaměstnanců). Cílem je rozvoj spolupráce
v rozšířeném formátu V4+Německo, kde lze navázat na resortní bilaterální spolupráci v rámci Českoněmeckého strategického dialogu.
Cílem CZ V4 PRES bude též výměna názorů a koordinace V4 k sociální politice EU. V4 bude
konzultovat pozice ohledně budoucích priorit ekonomické a sociální politiky EU a společně
prosazovat politická řešení, směřující k urychlení procesu ekonomické a sociální konvergence v EU,
zejména prostřednictvím prohlubování vnitřního trhu EU. Inciativy, směřující ke zlepšení sociálních
standardů na úrovni EU v duchu Evropského pilíře sociálních práv, které mohou přispět udržení
veřejné podpory evropskému integračnímu projektu, by měly ovšem respektovat principy svěřených
pravomocí, subsidiarity a proporcionality, s cílem zabránit tvorbě nových a umělých překážek
na vnitřním trhu, resp. omezování volného pohybu pracovníků a dalších osob, služeb, zboží a kapitálu.
Plánované aktivity


ministerské setkání k tématu demografických změn, které se zaměří na otázku podpory rodin
(I. pol. 2020);



expertní setkání k uvedeným prioritám;



setkání seniorních úředníků k sociální politice EU (podzim 2019).

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
CZ V4 PRES se zaměří na iniciativy zejména v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitální agendy,
umělé inteligence, průmyslu 4.0, smart technologií, v oblasti energetiky, včetně jaderné, čisté
mobility, na podporu konkurenceschopnosti a ekonomické konvergence. Důležitým pro udržení
konkurenceschopnosti zemí V4 je rozvoj obchodu, inovativního podnikání a investic, podpora MSP,
start-upů a scale-upů.
Významným tématem v zájmu zemí V4 zůstává problematika dvojí kvality zboží a problematika
nekalých obchodních praktik (např. teritoriální omezování nabídky ze strany dodavatele).
CZ V4 PRES se zaměří na prohloubení vnitřního trhu, včetně další integrace v sektoru služeb.
Je zapotřebí pokračujícího úsilí, aby byly odstraněny překážky na přeshraničním trhu služeb v rámci
vnitřního trhu a aby se nevytvářely nové. Též implementace a prosazování pravidel vnitřního trhu
musí být zlepšeno a posíleno, včetně implementace nově přijaté směrnice o nekalých obchodních
praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. CZ V4 PRES se bude snažit
o spolupráci V4 v této oblasti.
CZ V4 PRES se bude věnovat rozvoji digitální ekonomiky na bezbariérovém vnitřním trhu.
Cílem je zajistit vhodné rámcové podmínky pro podniky prostřednictvím fungujícího prostředí, které
bude zdůrazňovat a účinně naplňovat vazby a mezi politikou vnitřního trhu, digitalizací a průmyslovou
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politikou. Tato koncepce by měla brát s vážností nastupující technologie jako je umělá inteligence,
volný pohyb dat či servitizaci průmyslu. K výzvám digitální ekonomiky pro společnost se CZ V4
PRES zaměří na:
-

zapojení zemí V4 do programu Digital Europe;

-

téma umělé inteligence pro technologie HPC (mj. výměna zkušeností a možná spolupráce
zemí V4 při přípravě národních strategií v oblasti umělé inteligence a při jejich implementaci,
včetně vzniku tzv. center excelence);

-

aktivní roli zemí V4 při budování jednotného digitálního trhu;

-

podporu budování a propojování sítě Digital Innovation Hubs,;

-

spolupráci na budování digitální
a vysokorychlostního internetu;

-

podporu vědy, výzkumu a inovací a spolupráci zemí V4 v oblasti digitální ekonomiky,

-

spolupráci při vytváření EU právního rámce digitální ekonomiky (což se týká mj. modernizaci
ochrany dat, volného toku průmyslových dat, důvěryhodné a humánní umělé inteligence,
přeshraniční přenositelnosti on-line obsahu, zdanění digitálního sektoru a regulaci online
platforem, bezpečnost ICT infrastruktur a 5G);

-

zaměření výkonu státní správy na občana;

-

a nastavení optimálních procesů výměny zkušeností v rámci V4.

infrastruktury

podporou

internetového

připojení

V oblasti aplikovaného výzkumu se CZ V4 PRES zaměří na získávání zkušeností pro lepší využívání
centrálně řízených komunitárních programů (Horizont Evropa), zejm. zvýšení míry čerpání malými
a středními podniky.
Oběhové hospodářství je prioritním tématem napříč celou Evropou, je vysoce průřezové, tudíž ho
nelze spojovat a vztahovat ke kompetencím jednoho rezortu. CZ V4 PRES se zaměří na podporu trhu
s druhotnými surovinami/recykláty v rámci oběhového hospodářství; podporu účinného využívání
zdrojů, tzn. prevence vzniku odpadů na všech úrovních; zvýšení recyklace odpadů a jejich opětovného
použití, zásadní omezení skládkování odpadů; vyšší využití druhotných surovin jako náhrady
primárních zdrojů; zavádění ekodesignu výrobků, zavádění inovativních technologií v oblasti
účinného využívání primárních surovin a získávání, zpracování a využívání druhotných surovin
v souladu s Akčním plánem EU pro oběhové hospodářství (a souvisejících národních strategií,
koncepcí a politik).
V rámci agendy zahraniční obchodu se CZ V4 PRES zaměří na aktuální obchodně politická témata.
Důraz bude kladen především na podporu EU při snaze o zachování mnohostranného obchodního
systému a činnost Odvolacího orgánu WTO. Společným tématem bude také rozvoj a prohlubování
obchodních vztahů s našimi partnery ve světě. Konkrétně společným zájmem bude stabilizace
a prohloubení spolupráce s USA. CZ V4 PRES bude též podporovat výměnu zkušeností V4 ohledně
prověřování přímých zahraničních investic. Vzhledem k nadcházejícímu odchodu Velké Británie
z Evropské unie, lze očekávat, že jednání o nové podobě budoucích obchodních vztahů budou
zahájena během CZ PRES V4. Cílem V4 bude zachování co nejužší spolupráce mezi EU a UK
doplněné o spolupráci v sektorech společného zájmu, a tím minimalizaci vzniku tarifních
i netarifních překážek obchodu. Za prioritní bude, kromě zemí EU, rovněž považován rozvoj
obchodně-ekonomické spolupráce se sousedními regiony V4, Západním Balkánem a zeměmi
Východního partnerství. Více pozornosti bude věnováno obchodně-ekonomickým vztahům
s tranzitními zeměmi mezi V4 a východní Asií vzhledem k narůstajícímu ekonomickému
a dopravnímu potenciálu těchto států.
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Plánované aktivity:


1-2 setkání ministrů hospodářství zemí V4 (podzim 2019, jaro 2020);



1-2 setkání státních tajemníků/náměstků ministrů hospodářství zemí V4 (event. v rozšířených
formátech dle aktuálních témat);



konference na vysoké úrovni zaměřená na téma konektivity a rozvoje obchodu v oblasti Euroasie;



konference „Umělá inteligence ve 21. století“;



kulaté stoly nebo odborné workshopy za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe
z jednotlivých prioritních oblastí;



pracovní skupiny ke spolupráci v rámci V4 v oblasti Digital Innovation Hubs, k roli zemí V4
v rámci HPC technologií, k jednotném digitálním trhu a k aktivnímu zapojení zemí V4 do
programu Digital Europe;



seminář či konzultace uspořádané Stálou misí při OECD v Paříži na téma stavu digitální
transformace v regionu V4, vycházející z horizontálního programu OECD Going Digital II;



pokračování Knowledge Sharing Programu V4+Korea 2019/2020 v oblasti inovativních
technologií (zahajovací seminář a schůzky na vysoké úrovni v Praze v létě/2019, jednání v Soulu
1-2/2020, závěrečný workshop a politický dialog na vysoké úrovni v Praze 3-4/2020);



prohlubování spolupráce mezi Státem Izrael a V4 v oblasti aplikovaného výzkumu, inovací
a start-upů: pokračování úspěšného projektu a ve spolupráci s agenturou CzechInvest spuštění
2. výzvy, v rámci níž by V4 start-upy rozšířily kooperaci se svými izraelskými partnery;



politické konzultace s cílem posilovat obchodní spolupráci V4 +USA se zaměřením
na transatlantické obchodní vztahy.

Specifickým tématem CZ V4 PRES bude podpora chytrých investic v regionu V4 s cílem rozvíjet
spolupráci a sdílet zkušenosti při podpoře chytrých investic s aspektem na trendy na pracovním trhu
související s nástupem digitalizace a průmyslu 4.0; zkušenosti s evropskou regulací podpory; pozitivní
přeshraniční efekty chytrých investic a jejich podpory; vnímání regionu V4 v zahraničí, marketing
regionu jako vhodné lokality pro umísťování chytrých investic; podporu a legislativní opatření
pro umísťování chytrých investic a investic průmyslu 4.0 v regionu V4.
Plánované aktivity:

 seminář/panelová diskuse investičních agentur V4 v rámci MSV 2019;
 vypracování komparativní studie na téma povolovací procesy a podmínky pro průmysl
4.0 a chytré investice v zemích V4 se zapojením odborné veřejnosti.
CZ V4 PRES se zaměří též na rozvoj start-up ekosystému a podporu kapitálového trhu
prostřednictvím investic do inovací; na úrovni EU prosazování řešení, která by umožnila lepší
rozšiřitelnost byznysu ze zemí V4 (Digital Single Market, VAT simplification apod.) a rozvoj
endogenních firem v rámci regionu CEE a EU; spolupráce regionu V4 v zahraničí, zejména
v prioritních destinacích (USA, Asie, Blízký východ) a oborech dle zájmu jednotlivých států (IT,
industry 4.0, smart technologie a další), tj. společné PR, přenos know-how; přenosem vyspělého
know-how do regionu CEE.
Plánované aktivity:


konzultace se zástupci EK na zlepšení kapitálového trhu (angel investice, seed financování)
pro inovativní firmy ze zemí V4 a vypracování komparativní studie ukazující stav investic
v regionu V4;
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společné akce na zahraničních trzích dle vhodnosti a možnosti s podporou prostředků MVF;



pomoc start-upům s expanzí v rámci regionu V4/CEE (škálovatelnost byznysu);



odborná fóra, semináře: sdílení zkušeností a přenos zkušeností na téma zaměstnávání cizinců,
„start-up víza“, veřejné zakázky pro start-upy apod.;



incomingové mise v rámci zemí V4: facilitace expanze start-upů do jednotlivých zemí regionu
V4.

CZ V4 PRES se zaměří i na výměnu zkušeností s dopadem tzv. průmyslové revoluce 4.0,
digitalizace a nových technologií na pracovní trh jak z pohledu zaměstnavatelů, tak zaměstnanců.
Plánované aktivity:


zasedání iniciativy průmyslových a zaměstnavatelských svazů střední a východní Evropy
(tzv. CEE – iniciativa);



setkání sociálních partnerů V4 a HLG nejvyšších tripartitních orgánů V4;



setkání prezidentů hospodářských komor zemí V4 i nejrůznější kontaktní setkání regionálních
hospodářských komor v rámci přeshraniční spolupráce, např. tradiční akce Regionální
hospodářské komory Brno s názvem Kontakt–kontrakt aj.

V oblasti energetiky bude pro CZ V4 PRES prioritou koordinace společných pozic zemí V4 vůči EK
a předsednictví v Radě EU při jednáních o legislativních i nelegislativních návrzích. Soustředit
se bude především na oblast jaderné energetiky, a to především v souvislosti s vydaným sdělením
Evropské komise „Čistá planeta pro všechny“ a sdělením „Efektivnější a demokratičtější rozhodování
v energetické a klimatické politice EU“, vydaným Komisí 9. dubna 2019. Za tímto účelem bude ČR
iniciovat koordinační schůzky před zasedáním projaderné skupiny EU a před jednáními EU. CZ V4
PRES bude prosazovat roli jaderné energetiky jako spolehlivé bezemisní technologie (v souladu
s principem technologické neutrality) a klást důraz i na nutnost pokračujícího výzkumu v této oblasti.
Ve výzkumu v oblasti energetiky by EU měla podporovat všechny perspektivní technologie,
včetně jádra. ČR v této souvislosti navrhne v rámci svého předsednictví uspořádání několika akcí
zaměřených na budoucnost jaderné energetiky.
Druhým důležitým tématem budou regionální konzultace k Vnitrostátnímu plánu pro energetiku
a klima tak, jak to požaduje přijaté nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření
v oblasti klimatu (konkrétně čl. 12 tohoto nařízení).
Plánované aktivity:


setkání ministrů zodpovědných za energetiku k tématu budoucnosti jaderné energetiky
(září 2019), společné dopisy, prohlášení ministrů/náměstků ministrů; koordinační schůzky;



kulatý stůl jaderných průmyslů zemí V4;



regionální spolupráce zemí V4 ohledně vnitrostátních plánů.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI
Priority CZ V4 PRES pro oblast justice představují další rozvíjení mezinárodní justiční spolupráce
v civilních a trestních věcech; podporu modernizace soudního řízení; zefektivnění mezinárodní
spolupráce v oblasti boje proti korupci; podporu penitenciární a postpenitenciární péče, rozvoj
vězeňských služeb; zhodnocení a komparaci systémů vzdělávání budoucích soudců a zmapování
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vývoje trestní justice zemí V4 od pádu totality s ohledem na zavádění restorativních prvků,
včetně využití moderních technologií.
Plánované aktivity:


konference ministrů spravedlnosti zemí V4 zaměřená na aktuální téma spadající do jedné
z výše specifikovaných priorit (1. pololetí 2020);



setkání zástupců mezinárodních odborů trestních ministerstev spravedlnosti V4 na téma
aktuální otázky mezinárodní justiční spolupráce trestní (2. čtvrtletí 2020);



expertní konference k justiční spolupráci v civilních věcech na aktuální témata – zejména
přeshraniční doručování a dokazování (2. čtvrtletí 2020);



expertní jednání koordinačních protikorupčních útvarů pro oblast boje proti korupci problematika ochrany oznamovatelů a lobbingu (2. čtvrtletí 2020);



expertní setkání k problematice využívání videokonferencí v přeshraničním justičním styku
(2. čtvrtletí 2020);



expertní setkání k problematice vězeňství (1. pololetí 2020);



tři expertní zasedání na téma probace a mediace, restorativní justice (říjen 2019
a 2x 2. čtvrtletí 2020);



expertní konference k problematice profesních kvalifikací na pozicích budoucího soudce
a komparace koncepcí vzdělávání budoucích soudců v zemích V4 (2. čtvrtletí 2020).

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ , MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
V oblasti mládeže se CZ V4 PRES se zaměří na podporu a předávání zkušeností zemím Západního
Balkánu a Východního partnerství (VP). Důraz bude kladen na rozvíjení vzájemné spolupráce
v oblasti národních politik mládeže při zachování národních kultur a specifik inspirativních pro
vzájemné učení (peer-learning), a to konkrétně při realizaci nové priority v národních i evropských
politikách mládeže zaměřené na podporu rozvoje plného potenciálu vesnické mládeže. V oblasti
mládeže od roku 2011 zohledňuje každý předsednický stát V4 systémově nastavenou spolupráci zemí
V4 a Východního partnerství zorganizováním tradičního každoročního dvoudenního semináře zemí
V4 a VP na dané téma z oblasti politik mládeže a práce s mládeží. CZ V4 PRES plánuje rozšíření
formátu vzájemné spolupráce zemí V4 a VP v oblasti mládeže a na každoroční seminář,
který se uskuteční v Praze na jaře 2020, přizvat země Západního Balkánu.
V oblasti jazykového vzdělávání CZ V4 PRES podpoří vzdělávací metodu Content and Language
Integrated Learning (CLIL). Další prioritou bude sdílení dobré praxe ve výuce jazyka vzdělávání na
úrovní středního vzdělávání v jednotlivých státech V4.
V oblasti sportu bude prioritou CZ V4 PRES posílení (regionální) spolupráce a vzájemného dialogu
v rámci V4.
V oblasti vývoje a výzkumu bude prioritou CZ V4 PRES zhodnocení dosavadních zkušeností
a nastínění perspektiv pro využívání prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů
pro přípravu nového programového období po roce 2020, resp. 2023. Záměrem CZ V4 PRES bude
vést s partnerskými státy strukturovaný dialog na téma výměny zkušeností a dobré praxe při využívání
prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v sektorových oblastech vysokého školství,
výzkumu a vývoje a sdílení perspektiv pro přípravu nadcházejícího období kohezní politiky EU.
Plánované aktivity:


mezinárodní pracovní seminář pro země VP a Záp. Balkánu (jaro 2020) - témata rozvoje
plného potenciálu vesnické mládeže a digitalizace a práce s mládeží;
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26. zasedání řídícího výboru V4 pro sportovní soutěže „olympijských nadějí“ (experti/zástupci
ministerstev V4 zabývající se sportem, organizováno Českým olympijským výborem);



seminář zaměřený na výměnu informací a zkušeností v oblasti péče o sportovně talentovanou
mládež v zemích V4;



ministerská konference pořádaná v Praze pro cca 150 účastníků z řad výzkumných komunit
a orgánů státní správy zemí V4.

MINISTERSTVO VNITRA
CZ V4 PRES bude dále rozvíjet spolupráci zemí V4 v oblastech vnitřní bezpečnosti, modernizace
veřejné správy a civilní ochrany.
Migrační a azylová politika i nadále představuje jedno z důležitých témat nejen na unijní, ale
i regionální úrovni. CZ V4 PRES bude pokračovat v nastavené formě politicko-praktické spolupráce,
která se zaměří na komplexní řešení této problematiky, tj. vnější dimenze (včetně vzájemného
informování o solidárních opatřeních realizovaných zeměmi V4 směrem k zemím původu i tranzitu
migrace), ochrana vnějších hranic a vnitřní dimenze. Hlavním cílem bude napnout síly směrem
k dojednání konsensuálního, udržitelného a krizi odolného migračního systému. V rámci politických
diskusí chceme i nadále využívat spolupráci v rámci V4 jako konzultační formát k projednávané
legislativě na unijní úrovni a hlavní priority přenést do praktické roviny rozvinuté v rámci vzájemné
spolupráce.
V rámci boje proti drogám se CZ V4 PRES zaměří na zneužívání prekurzorů a pomocných
chemických látek. V rámci expertní Pracovní skupiny pro prekurzory při Evropské komisi v Bruselu
bude CZ + SK usilovat o podporu návrhů v rámci evropských nařízení, kde prosazujeme zavedení
pravidel pro obchod s červeným fosforem a identifikaci jeho koncových uživatelů. Zároveň bude CZ
V4 PRES prosazovat omezení dostupnosti léčiv s obsahem pseudoefedrinu zneužívaných k výrobě
metamfetaminu a navrhuje zavést dovozní povolení pro tato léčiva do EU ze třetích zemí.
Dalším tématem CZ V4 PRES bude ochrana měkkých cílů, která se zabývá ochranou míst s velkou
koncentrací osob a nízkým či žádným zabezpečením proti teroristickým a jiným závažným násilným
útokům.
V oblasti kybernetické kriminality bude CZ V4 PRES rozvíjet užší spolupráci a výměnu zkušeností
s národními kontaktními body pro kybernetickou kriminalitu, s orgány činnými v trestním řízení na
poli kybernetické kriminality s důrazem na spolupráci se státním zastupitelstvím, s policejními orgány
při ochraně kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů.
CZ V4 PRES bude dále rozvíjet spolupráci v oblasti modernizace veřejné správy na všech úrovních.
CZ V4 PRES bude pokračovat ve stávající pravidelné spolupráci zemí V4 v oblasti civilní ochrany.
Plánované aktivity:


ministerská konference zemí V4 k diskusi o aktuálních otázkách spolupráce (předběžně
podzim 2019);



vysílání policistů do zemí západního Balkánu, spolupráce v rámci „Migration Crisis
Response Mechanism“;



setkání ředitelů migračních a azylových úřadů a kontaktních bodů Migration Crisis
Response Mechanism;



expertní jednání ve formátu V4 + Rakousko k problematice vysílání policistů a techniky
do oblasti západního Balkánu, a to z hlediska strategických zájmů v oblasti, tak i k výměně
zkušeností a nejlepší praxe (1. pol. roku 2020);
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setkání ředitelů služeb cizineckých a pohraničních policií a expertní jednání analytiků
služeb pohraničních a cizineckých policií k problematice vnější ochrany hranic
(1. pol. roku 2020);



expertní setkání V4+ k problematice metamfetaminu v ČR (1. čtvrtletí 2020);



seminář k výměně přístupů a zkušeností s ochranou měkkých cílů; jednotlivé státy V4 zde
budou prezentovat své aktivity a sdílet příklady dobré praxe (1. čtvrtletí 2020);



konference na expertní úrovni, věnovaná aktuálním trendům na poli kybernetické
kriminality a bezpečnosti pořádaná Policií ČR (listopad 2019);



V4 Good Government Forum - setkání konferenčního typu organizované pravidelně
od předchozího českého předsednictví v letech 2015 – 2016; akce se účastní delegace
zemí V4 vedené zpravidla na úrovni náměstků s možným přizváním dalších států (konec
roku 2019 nebo začátek roku 2020);



setkání generálních ředitelů civilní ochrany států V4 – pravidelné setkání; hlavním
tématem setkání bude: “Budoucnost mechanismu civilní ochrany Unie ve vazbě na hrozby
ve střední Evropě“ (duben – květen 2020).

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
V oblasti zdravotnictví bude CZ V4 PRES sledovat především systémový postup k řešení otázky
lidských zdrojů v lékařských i nelékařských oborech. Kromě migrace je třeba se zaměřit také na
zvyšující se věk zdravotnického personálu.
Dále se zaměří na lékovou politiku a naváže na již započatou spolupráci v rámci V4 s důrazem na
oblast reexportu léčivých přípravků a to v rozšířeném formátu V4+.
CZ V4 PRES se dále zaměří na klesající proočkovanost populace. Trend je kromě zemí V4 aktuální
v celé Evropě.
Na poli WHO se CZ V4 PRES zaměří na spolupráci V4 při implementaci 11. revize Mezinárodní
klasifikace nemocí (MKN-11).
CZ V4 PRES se bude věnovat i tématu souvislosti zdraví a životní prostředí. v návaznosti na
6. ministerskou konferenci k životnímu prostředí a zdraví, která se konala v červnu 2017 v Ostravě.
CZ V4 PRES též plánuje iniciovat další debatu o Úmluvě Rady Evropy o lidských právech
a biomedicíně a jejích Dodatkových protokolech.
Plánované aktivity:


jednání ministrů zdravotnictví V4 (podzim 2019, témata: lidské zdroje ve zdravotnictví,
léková politika);



jednání ministrů zdravotnictví V4 (jaro 2020, témata: shrnutí předsednictví, reflexe
zasedání jednotlivých expertních skupin);



expertní jednání k lidským zdrojům ve zdravotnictví (léto 2019);



expertní jednání k lékové politice ve formátu V4+ Benelux (léto 2019);



jednání hlavních hygieniků (jaro 2020);



expertní jednání za přítomnosti zástupců WHO (léto 2019 a jaro 2020);



konference KlasifiKon (podzim 2019);



expertní jednání ve spolupráci zástupců MZ a MŽP (podzim 2019);



expertní konference ve formátu V4+(zástupci Rakouska a Německa – jaro 2020).
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MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Klíčovými prioritami CZ V4 PRES v oblasti zemědělství budou:
1. Budoucí podoba Společné zemědělské politiky;
2. Dvojí kvalita potravin;
3. Diskuse o lesnické politice EU (adaptace na změnu klimatu a řešení kůrovcové otázky);
4. Hospodaření s vodou a půdou.
České předsednictví se v oblasti zemědělství zaměří především na spolupráci V4 při finalizaci
podmínek v rámci nové Společné zemědělské politiky, ideálně i s dalšími členskými zeměmi,
a to zejména v otázce zajištění dostatečného rozpočtu pro cíle nové SZP, definice skutečného
zemědělce, zastropování přímých plateb a výkonnostního rámce. České předsednictví se bude též
soustředit na přípravu podmínek pro přechodné období s ohledem na zpoždění při projednávání
legislativních návrhů k SZP; podporu citlivých sektorů prostřednictvím dobrovolné podpory
vázané na produkci a podporu mladých, začínajících zemědělců.
Dále v návaznosti na přijetí legislativního rámce v oblasti nekalých obchodních praktik se bude české
předsednictví věnovat jeho implementaci a provádění v praxi, zejména s důrazem na otázku dvojí
kvality potravin.
Rovněž otázka ochrany lesů, včetně adaptace na klimatickou změnu, bude patřit mezi prioritní témata
a to i v souvislosti s možnými řešeními kůrovcové kalamity.
Další klíčovou prioritou bude hospodaření s vodou a půdou, včetně řešení erozní ohroženosti půd
a zvyšování retenční schopnosti krajiny, zlepšování kvality půdy, zvyšování ochrany půdy v době
klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a zachování a zlepšení biologické rozmanitosti
skrze zemědělské a lesnické postupy příznivé pro klima a ŽP.
Další témata zahrnují snižování negativních dopadů Brexitu na zemědělské a potravinářské vývozy ze
zemí V4 do Velké Británie, oblast biohospodářství a spolupráce v rámci iniciativy BIOEAST;
pokračování konzultací a výměna vzájemných zkušeností v souvislosti s projednáváním právních
předpisů Evropského námořního a rybářského fondu pro období 2021 – 2027; společné
prosazování priorit v oblasti podpory sladkovodní akvakultury; snižování negativních dopadů
na produkční rybářství (rybožraví predátoři – kormorán, vydra, atd., klimatické podmínky – sucho,
záplavy); podpora spolupráce a vzájemné výměny zkušeností v oblasti vzdělávání a výzkumu
v oblasti zemědělství a rybářství; situace na komoditních trzích, zejména v odvětví cukru; a oblast
ochrany rostlin proti škůdcům, původcům chorob a plevelům, s ohledem na zhoršování podmínek
pro její úspěšné a ekonomicky úsporné řešení, výměna zkušeností a adaptace legislativního rámce
v oblasti nekalých obchodních praktik a dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi provozovateli
potravinářských podniků, spolupráce při potírání veterinárních nemocí jako je africký mor prasat.
Plánované aktivity:


jednání ministrů zemědělství ve formátu V4+5 (Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko,
Rakousko) v Praze – předběžně 3. – 4. 10. 2019;



jednání
ministrů
zemědělství
(předběžně 31. 3. – 1. 4. 2020);



jednodenní konference s názvem „Zdravé rostliny pro lepší život“(únor – březen 2020);



expertní workshop v předběžně uvažovaném formátu V4+6 (Německo, Rakousko, Španělsko,
Portugalsko, Rumunsko, Bulharsko) ke zkušenostem s aplikací směrnice 2000/60/ES
(hospodářské využití vody).

V4+5
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavní témata CZ V4 PRES v oblasti ŽP budou zahrnovat zlepšování kvality ovzduší ve městech,
s důrazem na měnící se zkušenosti se zlepšováním kvality ovzduší ve městech a hledání společné
pozice V4 zemí k tomuto tématu.
CZ V4 PRES bude také koordinovat interní debatu zemí V4 o dlouhodobé klimatické unijní strategii,
která by vzala v potaz specifika V4 států a současně ochránila a vytvořila udržitelnou zaměstnanost a
pracovní prostředí, které jsou klíčové pro veřejnou podporu dlouhodobým klimatickým politikám.
Dalším důležitým tématem pro CZ V4 PRES je podpora spolupráce v rámci implementace CITES se
zaměřením na potlačení nelegálního obchodu s exempláři ohrožených druhů živočichů a rostlin ve
středoevropském regionu.
CZ V4 PRES se také soustředí na adaptační opatření a vodu v krajině. Výsledkem debaty o možných
opatřeních vztahujících se ke klimatické změně a udržení vody v krajině by mohla být identifikace
cílů, z nichž některé by se mohly stát základem společných priorit pro 8. Akční program EU pro ŽP,
který by měl jakožto strategický rámec navázat na 7. Akční program EU pro ŽP, jehož platnost vyprší
v roce 2020. Mezi dalšími prioritami budou opatření proti suchu a degradaci půdy.
CZ V4 PRES zahájí také debatu o světelném znečištění, protože toto důležité téma dosud nebylo na
této platformě projednáváno.
Vzhledem k podobné historické zkušenosti se země V4 potýkají se srovnatelnými výzvami v oblasti
udržitelného rozvoje, včetně výzev týkajících se ochrany a udržitelného využití biodiverzity. ČR bude
usilovat o posílení výměny informací a sdílení zkušeností s implementací Agendy 2030 pro
udržitelný rozvoj mezi státy V4. Jako předsedající země V4 iniciuje ČR konání příležitostných
koordinačních setkání V4 na okraj zasedání Pracovní skupiny Rady EU pro implementaci Agendy
2030. Budeme také podporovat spolupráci občanské společnosti zemí V4 směřující ke zvyšování
povědomí o Agendě 2030. V rámci koordinačních setkání V4 bude CZ V4 PRES vytvářet příležitost
pro debatu a výměnu názorů zemí V4 na přípravu globálního rámce biodiverzity po roce 2020 a jeho
roli v implementaci Agendy 2030.
Plánované aktivity:


CITES seminář pro experty z ministerstev, inspekcí ŽP a celních autorit zemí V4 (2-3 dny,
2. pol. 2019);



jednodenní seminář pro experty zemí V4+ na téma světelného znečištění (2. pol. 2019);



jednodenní seminář pro experty zemí V4+ „Zlepšování ovzduší ve městech“;



expertní konference pro země V4 o vodě v krajině a 8EAP, včetně vlivu SZP (1. pol. 2020);



30. zasedání ministrů životního prostředí zemí V4, Bulharska, Rumunska, Slovinska a
Chorvatska (květen 2020).

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
CZ V4 PRES se zaměří na posílení spolupráce zemí V4 v oblasti koordinace a vzájemné pomoci
při poskytování státních hmotných rezerv za krizových situací. SSHR navrhuje vytvořit
mechanismus, který umožní operativní rychlou pomoc v rámci mezinárodní spolupráce, která
by navazovala na příhraniční styky a přeshraniční spolupráci složek IZS. Jednalo by se o vzájemné
poskytnutí materiálních rezerv států V4 za krizové situace, která postihne regiony na obou stranách
státní hranice, nebo poskytnutí komodity, kterou postižená země není schopna operativně zajistit
a nutně ji potřebuje pro překonání krizového stavu. Výstupem by byla diskuse/závěr k možné přípravě
mezinárodních smluv, ev. i posouzení možností úprav národních legislativ.
CZ V4 PRES bude též iniciovat cvičení reakcí na výpadek dodávek ropy velkého rozsahu
a posílení spolupráce v této oblasti včetně revize mezinárodních postupů reakcí na stav ropné nouze
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vypracované IEA a identifikace možnosti vzájemné pomoci, resp. iniciování rámce pro dlouhodobější
spolupráci, popřípadě i vytvoření regionální pracovní skupiny pro stavy ropné nouze.
Plánované aktivity:


seminář zástupců správ státních hmotných rezerv, MV, MZV a příp. dalších úřadů zemí V4;



praktické cvičení reakcí na výpadek dodávek ropy za účasti zástupců dotčených resortů,
ústředních správců zásob, firem přepravujících ropu a vybraných petrochemických firem zemí
V4 a zástupců IEA.
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