
Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
Vláda schválila zprávu o přípravách 
předsednictvíVláda dne 23. srpna schválila Zprávu o naplňováníúkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU.

Odsouhlasila postup v rámci organizačního zajištěnípředsednictví včetně posílení personálních kapacit vpočtu 28 nových pracovníků. Rozhodla také o navýšení
rozpočtu na samotnou přípravu o 200 milionů korun.Důvodem pro navýšení rozpočtu byla značná míra
nejistot, ať už z hlediska reálných cen plnění zakázek,nepředvídatelného vývoje pandemie covid-19 a nebopolitických změn s dopadem na počet akcí i jejichformát. Zohledněna byla i potřeba navýšit personální
kapacity, státní správu již posilují úředníci a diplomatépřechodně najatí pro výkon předsednictví.
V návaznosti na schválení zprávy proběhl kulatý stůl,který Úřad vlády (ÚV) zorganizoval pro zástupce
think-tanků, akademické obce a novináře. Cílem
bylo informovat odbornou veřejnost o stavu příprav v

souvislosti se schváleným materiálem.

První návrh programu předsednického 
triaPředsednické trio, které tvoří Francie, Česká
republika a Švédsko, zaslalo v červnu společný vstup
do programu tria Generálnímu sekretariátu Rady,který je zodpovědný za tvorbu prvního návrhu tohoto

dokumentu.Členové tria následně obdrželi hrubou verzi, která byla

na národní úrovni předmětem připomínkového řízení
ze strany rezortů. Kolo připomínek jednotlivých
ministerstev k programu minulý týden skončilo a tyto

vstupy nyní zapracovávají odborníci ÚV.

Od září budou probíhat vyjednávání mezi členy tria,která vyústí ve finální schválení společného programu

na konci letošního roku.

Centrální konferenční prostory

V srpnu pokračovaly přípravy jednotlivých částí veřejnézakázky na konferenční prostory pro akce konané v

Praze. Intenzivně se pracovalo na části veřejné zakázky,která se týká prostor pro neformální Rady EU. V blízkédobě budeme znát vybrané prostory.Výrazně pokročila příprava jednotlivých akcí
ve spolupráci s dodavateli, kteří již byli vybráni. Jde o

dodavatele C-IN, který nabízí prostory Kongresového
centra Praha, kde budou probíhat předsednické
konference. Druhým dodavatelem je UNNI Trading,který nabízí prostory hotelu Vienna House Diplomat.

Tam se uskuteční akce nižší kategorie, napříkladneformální pracovní skupiny a výbory.

S oběma vítěznými dodavateli byly podepsány smlouvy,proběhly také úvodní schůzky, na kterých se probralokonkrétní nastavení spolupráce. V průběhu září azačátkem října budou zorganizovány prohlídky prostor

pro zájemce z jednotlivých resortů.Podařilo se také finalizovat smlouvu se Správou
pražského Hradu, která upravuje organizaciplánovaného summitu na Pražském hradě.

Catering: Proběhla série tržních 
konzultacíÚV pracuje na výběru dodavatele cateringu na akce,které během předsednictví proběhnou. V uplynulýchměsících proběhla série předběžných tržních
konzultací. Na jejich základě byla stanovena předběžná
hodnota veřejné zakázky a nyní se pracuje nazadávacím řízení. To bude následně poskytnutozadavatelům k připomínkám.Veřejné zakázky budou vypsány na části podlevysoutěžených konferenčních prostor. Znamená to tedy,že bude vybrán jeden dodavatel na jeden konferenční
prostor.
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Úřad vlády dává příležitost stážistůmÚV přechodně posílí kapacity z řad stážistů. Do konce

srpna se na Odbor pro předsednictví ČR v Radě EUobrátilo zhruba 80 vysokoškolských studentů sezájmem o stáž. Vybraní zájemci budou tvořitvšestrannou podporu zaměstnanců ÚV během příprav ipři samotném předsednictví. Perspektivní studenti takzískají neocenitelné zkušenosti, které je posunou

v jejich další kariéře ve státní správě či jinde.

Mediální pokrytí: Jednání s Českou 
televizíPřípravný tým předsednictví nepodceňuje ani
komunikaci s veřejností. V současnosti ÚV intenzivně
spolupracuje s Českou televizí na zajištění mediálního
pokrytí nejvyšších politických jednání. Cílem je
zajistit od České televize služby tzv. host-broadcastera,který bude zprostředkovávat audiovizuální obsah nejenčeským novinářům, ale i zahraničním médiím apartnerům.

V běhu je také jednání o zprostředkování přímého
přenosu kulturních akcí, které proběhnou na zahájení
a při ukončení předsednictví. Předsednictví budedoprovázet pestrý kulturní program, který osloví široké
publikum.

Vzdělávání úředníků v plném prouduIntenzivní příprava zaměstnanců státní správy probíháprostřednictvím Institutu pro veřejnou správu a takédíky školení, která poskytuje Generální sekretariát
Rady. Vzdělávací akce "Negociační dovednosti" a

"Komunikační schopnosti slovem a písmem" spolu s

e-learningem "Znalost o fungování EU a systému
koordinace evropských politik" budou probíhat do

konce roku 2021 v prezenční i online formě. Do konce

srpna proběhlo již sedm kurzů "Negociační dovednosti"

a 12 kurzů "Komunikační schopnosti slovem apísmem".

V září proběhne na ÚV školení Generálního sekretariátu
Rady pro vysoké státní úředníky, takzvaný Awareness
raising briefing. Účastníci napříč resorty se seznámí sdůležitými aspekty přípravné fáze předsednictví.
Vývoj akreditačního systému zahájenVítěznou nabídku na veřejnou zakázku uveřejněnou
letos v květnu podala společnost MagicWare, s.r.o.,která má s vývojem předsednického softwaru cennézkušenosti.
Firma dodala obdobný systém i pro historicky prvníčeské předsednictví v roce 2009. Systém, který bude

propojen s oficiálním webem předsednictví, má zajistitbezproblémovou registraci delegátů a také domácích izahraničních novinářů.

V tuto chvíli dodavatel pracuje na první beta verzisystému a řeší se také otázky kyberbezpečnosti.
Spuštění systému je plánováno na duben 2022.
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