
Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
Vláda projednala pět dokumentů k 

přípravě CZ PRESVláda ČR projednala v pátek 5. listopadu několikmateriálů k přípravám a organizaci CZ PRES.Prvním schváleným materiálem byla aktualizace dvou
dokumentů k přípravě obsahové stránky CZ PRES -
Sektorových agend předsednictví ČR v Radě EU a
Mapování sektorových agend v rámci příprav CZ PRES
2022. V posledních dvou měsících probíhala aktualizace
obou textů tak, aby byly zohledněny v mezičase vydanénávrhy Evropské komise (EK) a pracovní program EK
na rok 2022. Oproti první květnové verzi schválené navládní úrovni došlo k aktualizacím s ohledem na postupjednání během portugalského a právě probíhajícíhoslovinského předsednictví, změny v dokumentech takodrážejí kontinuální vývoj evropské agendy.Vláda rovněž schválila připravený materiál k zajištění
propagačních předmětů a protokolárních darů. Při
jejich výběru Úřad vlády ČR (ÚV) zohlednil
ekonomickou efektivitu, české tradice i zkušenostijiných předsednických zemí. Důležité také je, že resortymají možnost si formou centralizovaného zadávání
objednat shodné propagační předměty, které budesoutěžit ÚV.Přijat byl vládou také materiál týkající se
(ne)finančního partnerství třetích stran v rámci
příprav CZ PRES. Dokument obsahuje jak kritériahodnocení potenciálních partnerů, tak samotnýregulační mechanismus. Transparentní a férovépartnerství má potenciál přispět k nastartování post-covidového oživení ekonomiky a také snížit zatíženístátního rozpočtu.Poslední dva informační materiály pojednávají ozajištění konferenčních prostor pro neformální Rady,
a zajištění tlumočnických služeb na ty samé nejvyššípolitické akce spolu se summitem. Zasedáníneformálních Rad se uskuteční v prostoráchKongresového centra Praha s ohledem na zajištěníbezpečnosti vrcholných ústavních činitelů, i s
respektem k ekonomické efektivitě. Jedná se totiž ostátní podnik. Tlumočení zajistí tlumočnická službaEvropské komise (DG SCIC).

Elektromobily pro české předsednictví 
poskytne ŠKODA AUTO

Dodavatelem vozů pro nejvyšší politické představitele vrámci historicky druhého českého předsednictví v Radě
EU se stane společnost ŠKODA AUTO. Ta pro akcekonané v druhé polovině příštího roku zapůjčí 55
elektromobilů vyšší střední třídy ENYAQ iV.ŠKODA AUTO poskytne plnění v rámci sponzoringu a
stane se tak partnerem českého předsednictví.
Automobily ENYAQ iV budou určeny k převozu
významných delegátů na zasedání summitu aneformálních Rad EU. ÚV bude mít vozy ENYAQ iV k
dispozici již od května příštího roku.Spolupráce formou nefinančního plnění významně snížínáklady pro státní rozpočet a zároveň umožní
prezentovat a propagovat špičkové české společnosti
nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.Využitím elektromobilů značky ŠKODA navíc Česká
republika respektuje závazky a dlouhodobé trendy v
oblasti ochrany klimatu.ÚV již rovněž vyhlásil veřejnou zakázku na pancéřové
vozy a minibusy a připravuje vyhlášení veřejné zakázky
na autobusy.

Předsednictví prezentujeme veřejnostiPřípravný tým CZ PRES klade důraz na veřejné
vystupování a informování veřejnosti opředsednictví tak, aby si uvědomovala, jakoupříležitostí pro nás tato událost je a jakými možnostmi
budeme jako předsednická země disponovat.Zástupci Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU seprávě za tímto účelem zúčastnili v posledních týdnech
hned několika akcí. Mezi ně patřila přednáška pro
studenty VŠE, veletrh pro studenty a absolventy FSV,
ale také vystoupení ředitelky Odboru Alice Krutilové v
podcastu Euractivu.

S blížícím se předsednictvím bude veřejná prezentace
CZ PRES postupně gradovat. V plánu jsou různé offline
akce, přednášky pro širokou veřejnost, ale i intenzivnímediální kampaň.
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https://fsv.cuni.cz/aktuality/pracovni-veletrh-pro-studenty-absolventy-socialnich-ved-2021
https://euractiv.cz/section/ceske-predsednictvi-eu-2022/interview/podcast-predsednictvi-eu-neni-o-prosazeni-nasich-nazoru-musime-hledat-kompromisy-rika-krutilova/


Předsednictví zahájí Tomáš Kačo s PKFPři výjimečné příležitosti zahájení historicky druhéhopředsednictví ČR v Radě EU se dne 8. července 2022uskuteční koncert PKF — Prague Philharmonia. ÚV
podepsal smlouvu s agenturou, která koncert vprostorách Dvořákovy síně pražského Rudolfina zajistí.Díky výjimce Ministerstva kultury nemusí navíc ÚV
platit komerční nájem. V rámci večera zazní například
skladba Zrození od Jana Kučery, Hymna Evropské unieči Hymna České republiky. Svojí světovou premiéru zdezažije i jedinečná autorská skladba Tomáše Kačapřipravená speciálně pro české předsednictví.
S cílem zajistit nezapomenutelný umělecký zážitek a conejlepší prezentaci ČR v zahraničí zohlednil ÚV přivolbě umělců také širší mezinárodní kontext. Orchestr
PKF — Prague Philharmonia navíc zajišťujeinaugurační koncert u příležitosti francouzskéhopředsednictví v Radě EU v Praze, čímž Česká republikazdůrazňuje spolupráci nad rámec politických záležitostí
v rámci zemí předsednického tria, které tvoří právě sFrancií a Švédskem.
Školení od Generálního sekretariátu Rady 
jsou v plném prouduŠkolení, které zajišťuje Generální sekretariát Rady

(GSR) nadále probíhají na různých úrovních. Běhemměsíce se uskutečnilo hned několik obecných i

specificky zaměřených workshopů pro státní
úředníky v Praze, tak jak i školení zaměstnancůpředsednického komunikačního týmu k oficiálníwebové stránce CZ PRES. Ve výhledu je i školení prostátní úředníky nabízené Evropským parlamentem (EP)

ke koordinaci předsednických aktivit s EP.
Proběhl další workshop pro novináře

V pořadí čtvrtý workshop pro novináře se uskutečnil vestředu 27. října v prostorách Strakovy akademie. Cílem
tohoto workshopu bylo představit dlouhodobé
aktivity ÚV v kontextu informování o evropských
záležitostech, ale i komunikační strategii CZ PRES aplány do budoucna. ÚV se tak snaží podporovat

orientaci novinářů v evropských tématech, i zvyšování
kvality zpravodajství.

Pokračují jednání s mediálními partneryStěžejní pro úspěšné zvládnutí CZ PRES bude kvalitní
komunikace s veřejností. Za tímto účelem pokračujepřípravný tým v jednání s ČT, ČRo a EBU (Evropskávysílací unie). Cílem těchto negociací je navázat takovápartnerství, která umožní kvalitně zprostředkovávatpolitické i kulturní dění během CZ PRES nejen českým,
ale i zahraničním novinářům. Hlavní snahou je oslovit
co nejširší publikum a přitáhnout jeho pozornost kčeskému předsednictví. Nadále se řeší také technickézabezpečení mediálního pokrytí ve spojitosti splánovanou veřejnou zakázkou na AV vybavení.

Posun v přípravě kulturních akcíKulturní akce budou hrát při předsednictví a s nímsouvisející prezentací České republiky na evropskéúrovni důležitou roli. Proto je velmi pozitivní, že sepočátkem listopadu uskuteční jednání s Národní
galerií Praha (NGP) o výstavě v Radě EU, pro kterou

NGP zpracovává koncept. Postupně se ÚV spolu s NGPblíží ke schvalování projektu GSR. Cílem této výstavy jepodpořit a propagovat umění mladých českých umělců.
Posunu doznaly také přípravy výstavy UMPRUM snázvem Design a transformace, která se uskuteční vprestižním bruselském Centru designu Adam a podpoří
prezentaci českého designu v zahraničí. Na jejíchpřípravách se finančně podílí ÚV, svoji spoluúčastpřislíbila i ministerstva kultury, zahraničních věcí aprůmyslu a obchodu.
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