
Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
Předseda Evropské rady Charles Michel v
Praze

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 zavítal do Strakovy akademiepředseda Evropské rady Charles Michel. Spolu spremiérem Petrem Fialou a ministrem pro evropskézáležitosti Mikulášem Bekem jednali o přípraváchčeského předsednictví v Radě EU, které se uskuteční vedruhé polovině roku 2022. Dalšími tématy setkání bylonadcházející zasedání Evropské rady, klimatický balíček
Fit for 55, ceny energií, právní stát, migrace neboobchodní politika EU. Charles Michel po jednáníprohlásil, že Česká republika může ze strany Evropské
rady počítat s podporou svého předsednictví. S českýmpremiérem se shodli, že budou spolupracovat naklíčových tématech, jako je ekonomický rozvoj, sociální
koheze a pozice EU ve světě.

Delegace GSR jednala v České republiceKromě předsedy Evropské rady Charlese Michela

dorazila do Prahy i delegace Generálního sekretariátu
Rady (GSR) vedená jeho generálním tajemníkem
Jeppem Tranholm-Mikkelsenem. Ten se ve středu 26.

ledna a ve čtvrtek 27. ledna 2022 sešel se zástupcičeské vlády, reprezentanty jednotlivých resortů anáměstky, aby s nimi projednal úkoly pro česképředsednictví v Radě EU. Jednalo se o tradiční návštěvu
GSR, kdy generální tajemník navštěvuje následujícípředsednické země. Předmětem jednání byly primárně
povinnosti a úkoly, které z předsednictví plynou nanejrůznějších úrovních.

Soutěže u příležitosti CZ PRESÚV ČR pořádá u příležitosti CZ PRES dvě soutěže, a to

jak pro mladé výtvarníky, tak esejisty. Výtvarná soutěž
je určena žákům prvního stupně základních škol,literární soutěž žákům druhého stupně základních škol
a středoškolákům. Co mají obě soutěže společného je,že jejich účastníci zpracují dílo týkající se Evropské unie

a života v ní. Všichni vítězové soutěží, o kterých
rozhodne odborná porota, se mohou těšit na věcné ceny

s tématikou EU. Díla vítězů výtvarné soutěže budounavíc využita jako vizuál pohlednic, které budousoučástí propagačních předmětů CZ PRES prozahraniční delegace.

Do obou soutěží je možné se zapojit zaslánímautorského díla v období od 1. února do 31. března
2022 na příslušné emailové adresy. Více informací opodmínkách účasti v jednotlivých soutěžích lze najít vtiskové zprávě na webu ÚV ČR.

Cvičení NÚKIB o kybernetické bezpečnosti

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 se uskutečnilo cvičeníkybernetické bezpečnosti a krizové komunikace v

souvislosti s přípravou a výkonem předsednictví ČR vRadě EU. Účast na této akci, kterou pořádal NÚKIB,
pomohla Odboru předsednictví ČR v Radě EU zmapovat

stav příprav právě s ohledem na kybernetickoubezpečnost jednotlivých aspektů předsednictví.
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Posuny příprav koncepčních dokumentůNadále probíhá průběžná příprava koncepčníchdokumentů online komunikace CZ PRES. ÚV ČR již
finalizoval první z nich, kterým je Koordinační
mechanismus logistiky a komunikace sezastupitelskými úřady 27+ v součinnosti s

Ministerstvem zahraničních věcí ČR.Aktuálně pokračuje příprava velkého komunikačníhomanuálu CZ PRES, kdy resorty mají možnost
komentovat a připomínkovat jeho část k online

komunikaci s cílem harmonizovat digitální výstupy CZ

PRES napříč institucemi české státní správy. ÚV ČRsoučasně pracuje na částech ke koordinačnímu
mechanismu komunikace a k tiskové části.
Pokroky v přípravě webu CZ PRESStejně jako v předchozích měsících se i v lednu 2022odehrávaly intenzivní práce na přípravách oficiálního
webu CZ PRES. V reakci na připomínky, které zaslal

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU zástupcům GSR

po prezentaci druhé verze webové architektury, poskytl

GSR třetí a poslední verzi stavby webu. K té se obě
strany sešly v pondělí 31. ledna 2022 a v blízké
budoucnosti projde schvalovacím procesem.

S pracemi na předsednickém webu souvisí takézahájení příprav jeho statického obsahu týmem ÚV ČR,který bude na webu nahraný v době jeho spuštění.Aktuálně se jedná primárně o texty týkající obecnýchinformací o webu, ochraně osobních údajů či správě
cookies. Při přípravách tohoto typu obsahu má ÚV ČRpřislíbenou asistenci GSR, nakolik tyto informace jsounapříč weby posledních předsednictví velmi podobné.

Pokračuje vývoj akreditačního systémuBěhem ledna 2022 nadále probíhal systémový vývojakreditačního systému, který bude zásadním pilířemzajištění akcí při CZ PRES. V pondělí 24. ledna 2022obdržely zástupci resortů testovací přístupy dosystému. Mohou si tak vyzkoušet jednotlivé
funkcionality akreditačního systému a osvojit si jehopoužívání.

Školení GSR a Evropského parlamentuKvalitní intenzivní příprava na předsednictví jezákladem pro jeho úspěšné zvládnutí. Z tohoto důvoduÚV ČR intenzivně spolupracuje s GSR a Evropským
parlamentem (EP) na přípravě různých školeních.

Na konci ledna 2022 se uskutečnily dva termíny školení
GSR pro experty a koordinátory, od konce ledna až dobřezna 2022 pak také probíhají online školení GSR opředsedání formou videokonferencí směřované hlavněpředsedům a alternátům pracovních skupin. Od 10. do

13. března 2022 proběhne školení GSR o koordinaci

pozic EU ve vnějších vztazích a na duben 2022 jenaplánované specifické školení GSR pro členy kabinetů
a poradce ministrů, které bude ušito na mírupředsednické zemi.

Ze školení EP lze zmínit online školení pro předsedy aalternáty, které se uskutečnilo 4. února 2022 a jehoždalší termín je stanoven na 18. března 2022.

Proběhl dalšíworkshop pro novináře

Ve středu 19. ledna 2022 se uskutečnil další ze sérieworkshopů, které pořádá ÚV ČR pro české novináře,
aby jim poskytl vhled do problematik, o kterých budou

v průběhu českého předsednictví informovat veřejnost.

Tento workshop se zaměřoval na balíček Fit for 55. Akcipředsedal Štěpán Černý, ředitel Odboru koordinaceevropských politik. Účast byla znovu vyšší, než vpřípadě předchozích uskutečněných workshopů. Zájemnovinářské komunity o přípravy CZ PRES takmarkantně roste.

Čerpáme zkušenosti ostatních PRES

Ve čtvrtek 13. ledna 2022 se zástupci Odboru propředsednictví ČR v Radě EU zúčastnili akce pořádanéslovinským předsednictvím ve spolupráci s GSR. Ta sezaměřovala primárně na online komunikaci, kdy bylyprezentovány slovinské zkušenosti se správoupředsednické webové stránky a sociálních sítí.Přednášející neopomněli ani cenná a pro CZ PRESvyužitelná doporučení vyplývající ze slovinskézkušenosti s výkonem předsednictví.
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