
Váš měsíční průvodce předsednictvím ČR v Radě EU
Představeny priority a logo CZ PRESPět hlavních priorit českého předsednictví představilavláda ČR na tiskové konferenci, která se uskutečnila vestředu 15. června 2022 v Hrzánském paláci. Jsou jimizvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny,energetická bezpečnost, posílení evropských obranných
kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru,strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnostdemokratických institucí. Kromě priorit bylo odhaleno
logo CZ PRES, jeho motto a byly představeny informacetýkající se organizačního zajištění českéhopředsednictví.

Předsednictví zahajuje návštěvaKomise

V pátek 1. července 2022, tedy v den, kdy začíná česképředsednictví v Radě EU, se koná první z významnýchakcí konaných v rámci předsednického půlroku. DoLitomyšle zavítá kolegium Evropské komise, aby zde

jednalo s vládou ČR a zástupci obou komor českého
Parlamentu.

V průběhu jednání se budou řešit priority českéhopředsednictví a další zásadní témata, která mohou

promluvit do práce CZ PRES. Jedná se o tradičnínávštěvu, při které si Evropská komise s předsednickouzemí vymezuje klíčová témata a harmonogramvzájemné spolupráce v následujících šesti měsících. Na
programu však nejsou jen politická setkání. Zástupci
kolegia Evropské komise se zúčastní rovněž večerního
Koncertu pro Evropu České filharmonie na nádvoříLitomyšlského zámku.

Vláda jednala s představiteli Evropského
parlamentu

Ve čtvrtek 16. června 2022 se uskutečnila první z akcíkonaných pod hlavičkou českého předsednictví. Do
Prahy zavítala Konference předsedů Evropského
parlamentu vedená předsedkyní této instituce

Robertou Metsolou. V průběhu dne s touto vzácnounávštěvou jednala vláda ČR i představitelé obou komor
Parlamentu České republiky. Řešena byla prioritnítémata českého předsednictví, ale také oblasti, které
budou klíčové pro Evropskou unii v průběhu CZ PRES.

Jednalo se o tradiční návštěvu zástupců Evropského
parlamentu v předsednické zemi před začátkempředsednictví.
Výstavy v Evropském parlamentu a Radě

U příležitosti českého předsednictví v Radě EUpřipravila Národní galerie Praha do prostor Rady EU v
Bruselu komplexní uměleckou instalaci. Národní galerie
Praha bude reprezentovat Českou republiku projektemKvětinová unie, na jehož vzniku se podílelo devětmladých českých umělců, textilních designérů a grafiků.Předsednická výstava bude umístěna i v Evropském
parlamentu v Bruselu. Uspořádá ji Galerie hlavníhoměsta Prahy. V rámci výstavy, která byla nazvána
Fyziognomie současnosti, bude prezentováno současnéčeské výtvarné umění.
Podepsány smlouvy s Českou televizí

Hned dvě smlouvy s Českou televizí uzavřel Úřad vládyČR v průběhu června 2022. První z nich byla podepsána
15. června 2022 a jejím předmětem bylo zajištěníslužeb tzv. host broadcastera, jehož úkolem bude

obstarat televizní pokrytí vrcholných akcí CZ PRES.Přes distribuční síť Evropské vysílací unie se pořízenézáběrymohou dostat až k miliardě diváků.
Dne 22. června 2022 pak byla uzavřena druhá ze smluv,která řešila zajištění přímého přenosu oficiálníhozahajovacího koncertu českého předsednictví, který seuskuteční 8. července 2022 v pražském Rudolfinu.Přenos z akce bude možné zhlédnout na uměleckémkanálu ČT art.
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Memoranda s ministerstvemkultury

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek podepsal
za Úřad vlády ČR dne 9. června 2022 spolu s ministrem
kultury Martinem Baxou tři memoranda týkající se

organizace kulturních akcí u příležitosti českéhopředsednictví v Radě EU. Jednotlivá ujednání stanovují
parametry vzájemné spolupráce mezi oběma orgány.Předsednickými akcemi, na něž se stvrzená ustanovenívztahují, jsou Koncert pro Evropu České filharmonie,který se uskuteční 2. září 2022 na plovoucí scéně naVltavě, výstava UMPRUM a Moravské galerie s názvem
Design a Transformace: Příběhy českého designu 1990-
2020 a reprezentační výstava v budovách Rady EU,

kterou připravuje Národní galerie Praha.
Spuštěnweb českého předsednictvíKdyž byla v květnu 2021 Úřadem vlády ČR aGenerálním sekretariátem Rady uzavřena dohoda oslužbách v souvislosti s webem CZ PRES, započal vícenež rok trvající proces spolupráce nad architekturou a
designem webové stránky, ale také nad obsahovýmináležitostmi.
Tento proces byl završen 15. června 2022, kdy bylaspuštěna oficiální webová stránka českéhopředsednictví na doméně eu2022.cz. Web budezásadním komunikačním nástrojem předsednictvípřinášejícím nejaktuálnější zprávy a již nyní je na němmožné najít kalendář akcí CZ PRES, důležité informace
pro zástupce médií a celou řadu dalších informací.
Sledujte nás na sociálních sítích

Dne 15. června 2022 byly spolu s webovou stránkouspuštěny i oficiální účty českého předsednictví nasociálních sítích. Ty budou poskytovat informace oveškerém předsednickém dění, ale také umožní přístup
k pořízenému audiovizuálnímu materiálu a fotografiím.Sítěmi, které se české předsednictví rozhodlo využívat,
jsou Twitter, Facebook a Instagram. Fotografie a videa

je možné najít na profilech, které byly zřízené na

YouTube a Flickru. Pokud tedy chcete mít přehled o

tom, co se při CZ PRES děje, určitě tyto kanály sledujte.

Spolupráce Úřadu vlády a Díky, že můžemÚřad vlády ČR ve spolupráci se spolkem Díky, žemůžem uspořádá další ročník festivalu Korzo Národní.Událost se uskuteční 17. listopadu 2022 jakopřipomínka Dne boje za svobodu a demokracii a upříležitosti českého předsednictví v Radě EU.Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR bude letošní ročník
festivalu obohacen o sérii debat spojených spředsednictvím a evropskými záležitostmi. První z nich
se uskutečnila v pátek 24. června 2022 a řešila se v ní
role a možnosti ČR, coby předsednického státu. Druhá
debata, v rámci níž se budou řešit různé zásadní výzvy,kterým současná EU musí čelit, je pak naplánována naříjen 2022. V samotný den konání festivalu Korzonárodní proběhne závěrečná debata věnovaná sdílenýmevropským hodnotám a představám o budoucnosti EU.

Akreditujte se na akce CZ PRESVšichni zástupci mediálních organizací, kteří se chtějízúčastnit vrcholných a dalších akcí českéhopředsednictví v Radě EU, musí získat akreditaci.

Akreditace je možná pouze přes oficiální akreditačnísystém CZ PRES.

Je důležité mít na paměti, že se akreditace na jednotlivé
akce uzavírají vždy 8 dní před danou akcí. Prosíme,vezměte na vědomí, že každá registrace podléháschvalovacímu procesu. Proto není možné přijímat
registrace k akreditaci později.
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https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/aktuality/podepsana-memoranda-k-zajisteni-predsednickych-kulturnich-akci-mezi-uradem-vlady-cr-a-ministerstvem-kultury-197050/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/
https://twitter.com/EU2022_CZ
https://www.facebook.com/EU2022CZpres
https://www.instagram.com/eu2022_cz/
https://www.youtube.com/channel/UCe5eK6yIIt-WfoLd_mJDkQA
https://www.flickr.com/photos/193276846@N04/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/media/akreditace/
https://accreditation.eu2022.cz/

