
Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
Schválena zpráva o stavu příprav CZ PRESVláda ve středu 13. dubna 2022 schválila aktualizaciZprávy o naplňování úkolů spojených s předsednictvímČR v Radě EU. Cílem zprávy je shrnout hlavní kroky a

vyhodnotit přípravu státní správy na česképředsednictví ve všech klíčových rovinách, a to sespecifickým důrazem na vývoj právě od předloženíposlední zprávy na sklonku roku 2021 a od dobynástupu nové vlády. Zpráva se věnuje obsahovýmprioritám, ale i organizačnímu, logistickému,komunikačnímu a bezpečnostnímu zajištění akcí jak vČeské republice, tak v Bruselu.

Skončila série kulatých stolů k prioritám

V dubnu 2022 se uskutečnily hned čtyři expertní kulaté
stoly, jejichž cílem bylo konzultovat finalizaci priorit CZ

PRES. Tématy, o kterých se na jednotlivých setkáních
diskutovalo, byly otázky spojené s odolnějšímienergetickými systémy, kybernetická bezpečnost,
ochrana demokratických principů a svobod a migrace.Výstupem z každého kulatého stolu byla sériedoporučení, která bude sloužit stakeholderům k

finalizaci předsednických priorit.

Nad rámec této akce se ÚV ČR dále také podílel na

organizaci kulatého stolu k prioritám CZ PRESpořádaného think-tankem Europeum. I při této akci

byly diskutovány energetické otázky, kyberbezpečnost
nebo například ochrana demokracie a svobody médií.
Podepsána rámcová dohoda k zajištění
propagačních předmětůÚřad vlády ČR (ÚV ČR) uzavřel dne 4. dubna 2022 upříležitosti CZ PRES rámcovou dohodu o poskytovánídodávek s firmou Attack Promotion s.r.o. Účelem
smlouvy je zhotovení a dodání propagačních předmětů.Plnění dohody bude realizováno skrze dílčí objednávky,které budou realizovány ÚV ČR nebo resorty. Dohoda jeuzavřena na dobu určitou, a to ode dne uveřejnění v

registru smluv do 31. prosince 2022. Složení dárkových
a propagačních sad bylo schváleno vládou 26. ledna

2022. ÚV ČR, jakožto centrální koordinátor CZ PRES,zajišťuje mimo jiné také propagační předměty, a to i pro

ministerstva a další státní instituce.

Kreativní část mediální kampaně vytvoří
společnost Ewing s.r.o.ÚV ČR, jakožto centrální koordinátor příprav a výkonunadcházejícího českého předsednictví EU, uzavřel dne

26. dubna 2022 smlouvu o dílo k zajištění návrhu avýroby kreativní části mediální kampaně CZ PRES.Vybraným zhotovitelem se stala společnost Ewing s.r.o.Předmět díla je rozdělen do několika částí. Zaprvé sejedná o návrh kreativního konceptu propojujícíhojednotlivé prvky mediální kampaně kreativní a

grafickou myšlenkou. Dále smlouva počítá s vytvořením
video a audio spotů určených nejen pro české televizní
a rozhlasové vysílání, ale také pro bruselské publikum.Dalšími smluvenými výstupy jsou návrhy a zpracování
tzv. out of home formátů, konkrétně billboardu a city

light, které budou v souladu s návrhem kreativního
konceptu. Opomenuty nezůstaly ani digitální formáty
propagace CZ PRES, kdy zhotovitel připraví například
bannery či formáty pro sociální sítě.
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https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/aktuality/Prezentace---zprava-o-stavu-priprav.pdf


Zahájení CZ PRES v bruselském BozaruPři výjimečné příležitosti zahájení CZ PRES se v Bruselu

dne 21. září 2022 uskuteční koncert PKF — Prague

Philharmonia pod vedením dirigenta Jana Kučery. ÚVČR podepsal smlouvu s agenturou, která koncert v

prostorech kulturního centra Bozar zajistí. Samotný
koncept večera značně kopíruje červencovou zahajovací
akci v Praze s cílem zajistit kontinuitu kulturní
prezentace nejen v České republice, ale i v Bruselu.

Na slavnostním zahájení vystoupí sólisté Tomáš Kačo aLukáš Vondráček. V průběhu večera zazní jedinečnáautorská skladba Tomáše Kača připravená speciálně
pro CZ PRES. V hudebním programu se dále objevínapříklad hymna Evropské unie, hymna České
republiky či Beethovenův klavírní koncert.

Uskuteční se Koncert pro Evropu

Festival Prague Sounds/Struny podzimu uspořádáoficiální koncert u příležitosti CZ PRES s názvem
Koncert pro Evropu. Uskuteční se v pátek 2. září 2022

na plovoucí scéně na Vltavě u Slovanského ostrova, a to

za podpory ÚV ČR, Ministerstva kultury ČR a hlavníhoměsta Prahy.

V rámci Koncertu pro Evropu vystoupí Česká
filharmonie pod taktovkou dirigenta Semjona Byčkova
a renomovaní sólisté – například sopranistka EvelinaDobračeva, mezzosopranistka Lucie Hilscherová, či
tenorista Aleš Briscein a jiní. Vedle České filharmonie asólistů se na plovoucí scéně představí také Pražskýfilharmonický sbor pod vedením sbormistra Lukáše
Vasilka. V průběhu večera zazní hymna EU, Smetanova

Vltava, Dvořákův Karneval a duchovní skladbaGlagolská mše Leoše Janáčka.

Proběhl dalšíworkshop pro novináře

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se uskutečnil další ze sérieworkshopů pro novináře, které pořádá ÚV ČR, aby jim

poskytl vhled do problematik, o kterých budou vprůběhu CZ PRES informovat veřejnost. Tentokrát byla

pozornost věnována digitální agendě. Akci předsedal
Jan Míča, vedoucí Oddělení evropské digitální agendy vútvaru místopředsedy vlády pro digitalizaci.

Školení pro liaison officery CZ PRES

Liaison officeři budou mít během CZ PRES velmidůležitou roli. Budou totiž doprovázet zahraniční
delegace, které přijedou na politická jednání do České
republiky, a budou tak napomáhat hladkému průběhu
jejich pobytu v zemi. Aby byli na tuto náročnou rolipřipraveni, zorganizovali pro ně pracovníci Odboru propředsednictví ČR v Radě EU (PRE) setkání, na kterém
byly liaison officerům představeny různé aspektypředsednictví, včetně stavu jeho příprav.

CZ PRES prezentujeme online i offlineVeřejná prezentace CZ PRES má v komunikační
kampani zásadní roli. Z tohoto důvodu se zástupci
kabinetu ministra pro evropské záležitosti a PREzúčastnili v dubnu 2022 hned několika online a offlineakcí, na kterých o blížícím se předsednictví hovořili.
Hned dvou podcastů se zúčastnil ministr pro evropskézáležitosti Mikuláš Bek, který promluvil v pořadechportálů Euractiv a Euroskop. V podcastu Věcně oEvropě připravovaném portálem Euroskop vystoupilataké ředitelka PRE Alice Krutilová. Vedoucí oddělení
komunikace PRE Eva Húsková pak vystoupila na dvoudebatách na Univerzitě Karlově v rámci EU Careers.

GSR školil kabinetyministrů

S blížícím se CZ PRES je zapotřebí doladit všechnynezbytné náležitosti předsednictví. Ty se týkají nejenzajištění organizačně-logistických a komunikačníchaspektů, ale také připravenosti personálu, který CZ

PRES připravuje napříč státní správou. I z tohotodůvodu proběhly ve dnech 27. a 28. dubna 2022 dvaběhy školení GSR pro členy ministerských kabinetů a

poradce ministrů v Hrzánském paláci ÚV ČR.

Pokračuje série regionálních debat

Hned devíti debatami pokračovala v dubnu a v prvnímkvětnovém týdnu série regionálních debat, které upříležitosti CZ PRES pořádají Eurocentra. V jejich rámci
jsou diskutována témata, která jsou pro jednotlivé
regiony ČR relevantní. Mezi řešenými problematikami

byly například otázky mediální gramotnosti, vinařství,
turismu po pandemii či jaderné energetiky.
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https://euractiv.cz/section/ceske-predsednictvi-eu-2022/interview/podcast-vlajkovou-lodi-predsednictvi-muzou-byt-cipy-je-to-prilezitost-pro-ceske-firmy-rika-ministr-bek/
https://euroskop.cz/2022/04/11/vecne-o-evrope-mikulas-bek-o-predsednictvi-cr-v-rade-eu-a-valce-na-ukrajine/
https://euroskop.cz/2022/04/27/vecne-o-evrope-alice-krutilova-o-predsednictvi-cr-v-rade-eu/

