Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
V polovině června budou představeny
priority CZ PRES i logo

Předsednictví se blíží, vláda přivítá
předsedkyni Evropského parlamentu

Ve středu 15. června 2022 se uskuteční v Hrzánském
paláci tisková konference, v jejímž průběhu dojde k
představení priorit českého předsednictví, ale také k
odhalení loga a motta CZ PRES. Současně také dojde ke
spuštění sociálních sítí (Facebooku, Twitteru,
Instagramu, YouTube a Flickru) a webové stránky CZ
PRES. Tisková konference se záměrně odehraje
nedlouho před samotným začátkem předsednictví,
nakolik dle zažitých zvyklostí by neměla být ubírána
pozornost ještě stále probíhajícímu předsednictví.

Ve čtvrtek 16. června 2022 se v Lichtenštejnském paláci
v Praze uskuteční první z akcí konajících se pod
hlavičkou předsednictví České republiky v Radě EU.
Česká vláda přivítá předsedkyni Evropského
parlamentu Robertu Metsolu společně s Konferencí
předsedů Evropského parlamentu. Součástí programu
akce bude nejen setkání s českou vládou, ale také s
předsedy obou komor Parlamentu České republiky.
Hlavním bodem jednání bude diskuse nad prioritami
předsednictví České republiky v Radě EU.

Vláda informována o přípravách priorit
CZ PRES

Ministr pro evropské záležitosti v souvislosti s
přípravou předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022
předložil vládě dne 11. května 2022 pro informaci
materiál
„Hlavní
směry
politických
priorit
předsednictví ČR v Radě EU“, který má za cíl stanovit
zastřešující tematické oblasti, které budou pro ČR
během předsednictví prioritní.

Konkrétními oblastmi, na kterých budou postaveny
politické priority CZ PRES, jsou zvládnutí uprchlické
krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická
bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a
bezpečnosti kybernetického prostoru, strategická
odolnost
evropské
ekonomiky
a
odolnost
demokratických institucí.

Vláda vzala na vědomí materiály o
zakázkách týkajících se CZ PRES

Podpis memoranda s centrem BOZAR

V pondělí 9. května 2022 podepsal velvyslanec v Belgii
Pavel Klucký v bruselském kulturním centru BOZAR
memorandum o kulturním programu CZ PRES.
Obsahem memoranda je spolupráce mezi českými
institucemi a BOZARem během CZ PRES. V BOZARu se
tradičně odehraje velká část kulturního předsednického
programu. Návštěvníci se mohou těšit například na
výtvarnou instalaci Mileny Dopitové v režii Národní
galerie Praha nebo přehlídku českých současných filmů
připravenou Českým centrem Brusel a Státním fondem
kinematografie. V BOZARu se uskuteční i zahajovací a
zakončovací koncert CZ PRES v Bruselu.

Dne 18. května 2022 byla vládě předložena trojice
materiálů pro informaci týkající se příprav českého
předsednictví v Radě EU. Ministr pro evropské
záležitosti seznámil vládu s informací o organizačních
aspektech ve spojitosti se zajištěním mediálního pokrytí
nejvyšších politických akcí v ČR, a stejně tak i se
zajištěním bezpečnosti těchto akcí a jejich účastníků.

Konkrétně se jednalo o veřejné zakázky na zajištění
služeb host-broadcastera, pronájmu audiovizuální
techniky pro přenos dat a signálu služeb pro delegace
vrcholných akcí na Letišti Praha.
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Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
Pokračuje veřejná prezentace CZ PRES

Spuštěn akreditační systém CZ PRES

Stejně jako v předchozích měsících, i v květnu
pokračovala veřejná prezentace CZ PRES skrze
nejrůznější online a offline aktivity s cílem zvýšit
povědomí
veřejnosti
o
přípravách
českého
předsednictví a evropských záležitostech obecně.

S blížícím se předsednictvím byly také dokončeny práce
na akreditačním systému, který bude při zajištění akcí
CZ PRES sehrávat zásadní roli. Systém již nyní
obsluhuje některé z akcí, které se budou konat před
samotným začátkem CZ PRES. Jednou z nich je i
návštěva Konference předsedů Evropského parlamentu,
která se uskuteční 16. června 2022, coby vůbec první z
akcí uspořádaných pod hlavičkou CZ PRES, a na níž je
již možné se akreditovat.

Z offline akcí je možné zmínit vystoupení zástupce
Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE) na
přednášce pro přibližně stovku středoškolských
studentů v Sezimově Ústí dne 12. května 2022, v
Čakovicích dne 13. května 2022, či v debatě se studenty
v Brně dne 28. května 2022. Mezi květnovými online
vystoupeními lze vyzdvihnout podcast Věcně o Evropě,
ve kterém se představil tiskový mluvčí ministra pro
evropské záležitosti Marek Zeman, nebo podcast Kam
pak?, kde o přípravách CZ PRES hovořila vedoucí
oddělení komunikace PRE Eva Húsková.

Schváleny koordinační mechanismy

K velkému pokroku v přípravách českého předsednictví
došlo dne 25. května 2022. Vláda totiž jednomyslně
schválila koordinační mechanismy pro politické řízení
CZ PRES. Tyto mechanismy jasně definují, čeho chce
vláda v jednotlivých tématech dosáhnout, a také, jak při
tom chce postupovat. Základním pilířem koordinace
bude úzká spolupráce mezi Stálým zastoupením ČR při
EU a Úřadem vlády ČR.

Minivany dodá společnost Volkswagen

Čtyřicet vozidel značky Volkswagen Multivan T7 získá
Úřad vlády ČR prostřednictvím sponzoringu od
společnosti Volkswagen. Tyto minivany budou v
průběhu českého předsednictví v Radě EU převážet
členy jednotlivých delegací.

1. července zavítá do Litomyšle Komise

Dne 1. července 2022, tedy v první den CZ PRES, se
uskuteční návštěva Evropské komise v Litomyšli. Stane
se tak v době konání festivalu Smetanova Litomyšl.
Zabezpečení tohoto setkání vrcholných politiků z celé
Evropské unie představuje velkou bezpečnostní a
logistickou výzvu. Úřad vlády ČR proto ve spolupráci s
představiteli Litomyšle a bezpečnostních složek úzce
spolupracuje na organizaci této velké události.

Spolupráce se soukromým sektorem je pro české
předsednictví velmi důležitá. Kooperace formou
nefinančního plnění významně sníží finanční zátěž,
kterou přípravy CZ PRES znamenají pro státní rozpočet.

Finalizuje se web českého předsednictví

Do finální fáze příprav spěje také webová stránka CZ
PRES. Zástupci PRE jsou nadále v pravidelném kontaktu
s Generálním sekretariátem Rady a prostřednictvím
videohovorů jsou zpravováni o pokrocích, které byly
vývojáři učiněny při budování webové architektury.

Současně obdržel redakční tým PRE přístupové údaje
do redakčního systému webové stránky a mohl tak začít
s nahráváním akcí do kalendáře českého předsednictví
a kontaktů na pro předsednictví relevantní osoby. Tato
fáze umožňuje také PRE identifikovat případné
nedostatky webu a ve spolupráci s vývojáři je vyřešit.
Zároveň je připravován i statický obsah webu CZ PRES.
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