
Předsednictví vidíme jako příležitost, 
jak pozitivně prezentovat ČR jako 
aktivního člena EU, který se podílí 
na řešení klíčových problémů v EU, 
podporuje společné cíle a dokáže věcně 
a konstruktivně vyjednávat kompromisy. 
 
Předsednictví zorganizujeme řádně, 
zodpovědně a profesionálně v celé 
manažerské vertikále, odshora až dolů. 
Zaručíme, že každý člen vlády bude 
ovládat aspoň jeden cizí jazyk běžně 
užívaný v neformální komunikaci EU. 
Na přípravu i výkon předsednictví 
vyčleníme a vyškolíme dostatečný počet 
diplomatů, sektorových odborníků 
i mladých stážistů a jejich práci finančně 
zabezpečíme. 

Back to 
the Future

České předsednictví v EU 2022:



1.
Obnovená, svobodná  
a chytrá (smart) EU
Priorita odkazuje na to, že čtyři základní 
svobody vnitřního trhu (volný pohyb osob, 
zboží, služeb a kapitálu) dostaly během 
covidové krize “na frak” a potrvá, než se 
plně obnoví, ať už kvůli očkování, mutacím 
koronaviru, poškozenému podnikatelskému 
prostředí a nedůvěře na trzích i mezi lidmi. 
Zároveň priorita odkazuje na probíhající 
digitální transformaci, díky níž se volný 
pohyb dat stává pátou svobodou vnitřního 
trhu, stimulující budoucí ekonomický rozvoj 
EU. Priorita má vyjadřovat zacílení CZ PRES 
2022 jak na dokončení post-covidové obnovy 
vnitřního trhu bez protekcionistických 
a byrokratických bariér, tak na vytvoření 
pravidel pro volný pohyb dat, která nezadusí 
svobodnou soutěž, ale zabrání zneužívat 
dominantního postavení největších platforem, 
a která zároveň zaručí bezpečnostní standardy 
a ochranu osobních údajů. V pozadí priority 
je i aspekt ochrany vnějších hranic (bez nichž 
nemůže být EU svobodná). 



2.
Udržitelná, vnitřně 
soudržná a globálně 
konkurenceschopná EU
Priorita odkazuje na Green Deal a transformaci 
ke klimaticky neutrálnímu hospodaření, které 
jsou pevnou součástí agendy Komise. V roce 2022 
budou na jednacím stole legislativní návrhy, které 
navážou na klimatický zákon se schválenými 
dekarbonizačními cíli (s dopady na průmysl, 
dopravu, bydlení, aj), tak na plány v ochraně 
životního prostředí. CZ PRES se soustředí na to, 
aby zelená transformace byla vyvážená, vzájemně 
provázaná, sociálně citlivá (“just transition”) a aby 
zajistila konkurenceschopnost uvnitř EU i ve vztahu 
k dalším globálním aktérům (USA, Čína atd.). 
Nepřejeme si obchodní války, chceme reformu 
WTO s cílem vytvořit jasná, globálně vymahatelná 
pravidla. V energetice budeme obhajovat princip 
technologické neutrality a rehabilitaci civilního 
využívání jádra v EU. V rámci omezování 
byrokracie a nadměrné regulace budeme klást 
důraz na princip „one in, one out“, subsidiaritu 
a důsledné hodnocení dopadů.



3.
Odolná EU, podporující  
svobodu a demokracii ve světě 
ČR má dlouholetou tradici v poskytování rozvojové 
pomoci a podpoře demokratických sil ve světě, protože 
si sama prošla nedemokratickou minulostí. Zároveň 
si uvědomuje, že svoboda není samozřejmost a že je 
nutné ji bránit proti akcím svobodě nepřátelských 
režimů. V době CZ PRES 2022 už bude po “restartu” 
spolupráce s USA i s NATO. Prostor pro tvořivou 
aktivitu ale zůstane, a to jak v defenzivní, tak ofenzivní 
oblasti. Na jedné straně bude CZ PRES chtít posilovat 
odolnost EU vůči různým hybridním, kybernetickým 
a dezinformačním operacím ze strany asertivních 
velmocí (Rusko, Čína, Írán). Na druhé straně budeme 
chtít využít know-how při podpoře prodemokratických 
sil v autoritářských zemích (např. Bělorusko, Kuba), 
v přibližování zemí západního Balkánu k EU, 
v posilování spolupráce s Izraelem jako jedinou 
demokracií na Blízkém východě (která s sebou navíc 
nese potenciál “přelití” do oblasti /kyber/bezpečnosti, 
vědy, výzkumu, digitálních inovací, AI ap.), při rozvoji 
vztahů s Tchaj-wanem nebo při obhajobě svobody 
vyznání a odporu proti útlaku křesťanů. Podpora 
rozvojové pomoci a demokracie má v sobě kromě 
humanitární dimenze i perspektivu vytváření trhů 
a potenciál předcházet migračním tlakům utvářením 
bezpečného prostoru kolem EU.


