
 

 

Přehled aktivit ÚV a resortů uspořádaných v průběhu předsednictví České republiky ve Visegrádské 

skupině 2019/2020 

GESTOR NÁZEV AKCE 

TERMÍN A 

MÍSTO 

KONÁNÍ 

(Praha, není-li 

uvedeno 

jinak) 

DALŠÍ PODROBNOSTI  A PŘÍPADNÉ 

VÝSTUPY  

ÚŘAD VLÁDY 

Setkání předsedů vlád zemí V4 

a zemí západního Balkánu 

(Albánie, Bosna a 

Hercegovina, Černá Hora, 

Severní Makedonie, Kosovo, 

Srbsko) 

12. 9. 2019 

Historicky první summit v tomto formátu; 

společné prohlášení předsedů vlád zemí na 

podporu přistoupení zemí západního Balkánu 

k EU, výstupem společné prohlášení předsedů 

vlád zemí V4 k západnímu Balkánu 

Setkání předsedů vlád zemí V4  5. 11. 2019 Na okraj summitu skupiny „přátel koheze“ 

Setkání předsedů vlád zemí V4 

a předsedy Německého 

spolkového směnu Wolfganga 

Schäubleho a ministerského 

předsedy Saska Michaela 

Kretschmera    

17. 11. 2019, 

dopoledne 
 

Setkání předsedů vlád zemí V4 

v rámci oslav 30. výročí 

listopadové revoluce 

v Bratislavě 

17. 11. 2019, 

odpoledne, 

Bratislava 

Na pozvání slovenského premiéra 

Setkání předsedů vlád zemí V4 

se spolkovým kancléřem 

Rakouské republiky 

Sebastianem Kurzem 

16. 1. 2020 

 

Témata jednání: migrace, rozšiřování EU, 

víceletý finanční rámec, klimatická a 

energetická politika a budoucnost Evropy 

Mimořádný summit premiérů 

zemí V4 
4. 3. 2020 

Mimořádné pracovní jednání V4 především o 

aktuální situaci v souvislosti s výskytem 

onemocnění COVID-19 v Evropě, situace 

v Turecku, migrace 

 



Setkání předsedů vlád zemí V4 

s německou kancléřkou 

Angelou Merkelovou 

prostřednictvím 

videokonference 

19. 5. 2020 

Témata jednání: ekonomická obnova EU po 

koronavirové pandemii, víceletý finanční rámec, 

postupné uvolňování hraničních kontrol 

Jednání předsedů vlád V4 

s předsedou ER Charlesem 

Michelem 

2. 6. 2020 Videokonference, příprava ER 

Závěrečný summit předsedů 

vlád V4  

11. 6. 2020, 

Lednice 

Témata jednání: Víceletý finanční rámec a 

ekonomická obnova EU po pandemii COVID-

19, výstupem společné „lines to take“  

    

Setkání státních tajemníků pro 

EU (šerpů) při úřadu vlády  
30. 7. 2019  

Setkání státních tajemníků pro 

EU (šerpů) při úřadu vlády  
5. - 6. 9. 2019  

Setkání státních tajemníků pro 

EU (šerpů) V4 při Úřadech 

vlády, následné jednání V4 a 

Francie A. de Montchalin 

28. 11. 2019  

Jednání státních tajemníků pro 

EU (šerpů) V4 při Úřadech 

vlády se státní tajemnicí pro EU 

Francie A. de Montchalin 

2. 6. 2020 Videokonference 

 

 

MINISTERSTVO 

ZAHRANIČNÍCH 

VĚCÍ 

 

 

 

 

 

 

Jednání ředitelů odborů analýz 

a plánování V4 s US partnery 

17. 7. 2019, 

USA 

Témata:  Čína, vztahy EU- US a energetická 

bezpečnost ve střední Evropě 

Setkání ministrů zahraničních 

věcí zemí V4 v rámci 

konference CEPA FORUM 

2019 

23. 9. 2019, 

Washington, 

USA 

Témata: transatlantické vztahy, kybernetická 

bezpečnost, energetická bezpečnost 

(infrastruktura vč. 3SI) 

Neformální setkání ministrů 

zahraničních věcí zemí V4 na 

okraj Valného shromáždění 

OSN  

23. 9. 2019, 

New York, 

USA 

Na okraj VS OSN před Radou EU pro 
zahraniční věci, upřesnění programu CZ V4 
PRES a V4 koordinace k bodům Rady v rámci 
VS OSN 

  

Setkání reflexní skupiny 

k Východní politice EU ve 

formátu V4+DE 

29. -30. 10. 

2019 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání politických ředitelů V4  

s partnery z AZ, AM, GE 

25. - 29. 11. 

2019, AZ, AM, 

GE 

Témata: východní dimenze EU vztahů, globální 

vztahy 

Jednání ředitelů pro 

jihovýchodní Evropu MZV zemí 

V4+DE+FR 

26. 11. 2019 
Konzultace k situaci v zemích západního 

Balkánu a Turecku a aktuálnímu stavu procesu 

rozšíření EU 

Neformální setkání ministrů 

zahraničních věcí zemí V4 
2. 12.2019 

Témata: diskuse o dalších plánech CZ V4 

PRES, o aktuálních otázkách v EU (nový 

institucionální cyklus, rozšíření EU), v regionu 

Východní Evropy (Ukrajina, Rusko, EaP), v 

obranné spolupráci v rámci NATO a v relaci EU-

NATO a o globálních vztazích  

Setkání ministrů zahraničních 

věcí zemí V4+Benelux 

8. 12. 2019, 

Brusel, BE 

Setkání v předvečer Rady EU pro zahraniční 

věci formou pracovní večeře, kterou společně 

hostili ministři zahraničních věcí Lucemburska a 

ČR v Bruselu.  Témata: aktuální otázky EU 

(nový institucionální cyklus, rozšíření EU, 

klíčové hodnoty EU včetně role právního státu, 

vztahy EU – Rusko, EU – Čína a EU – USA, 

Brexit), globální otázky a hrozby (energetická 

politika a změna klimatu, hybridní hrozby, 

kybernetická bezpečnost, boj s 

dezinformacemi). Společné prohlášení ministrů 

ZV V4+Benelux. 

Setkání ředitelů odborů analýz 

a plánování V4+Benelux 
12. 12. 2019 

Témata: nový institucionální cyklus EU, aktuální 

otázky EU (strategická autonomie, západní 

Balkán), východní dimenze (RU, UA, Východní 

partnerství) a CN 

Jednání náměstka sekce 

evropské MZV Aleše Chmelaře 

s partnery (NM/ST MZV) ve 

formátu V4+UK (ministr pro 

Evropu Chris Pincher) 

6. 2. 2020 
Témata: Brexit, společné zájmy v oblasti 

evropského sousedství a SZBP 

Jednání náměstka sekce 

evropské MZV Aleše Chmelaře 

s partnery (VŘ pro EU MZV) ve 

formátu V4+DE (Andreas 

Peschke) 

10. 2. 2020 
Témata: priority DE EU PRES se zvláštním 

důrazem na vnější vztahy EU 

Návštěva ředitele 

Mezinárodního visegradského 

fondu (MVF) A. Dávida ve 

Washingtonu  

10. – 12. 2. 

2020, 

Washington, 

USA 

Organizováno CZ V4 PRES. Představení MVF, 

základních principů jeho fungování a 

programových a regionálních priorit 

Jednání ředitelů pro 

jihovýchodní Evropu MZV zemí 

V4 

14. 2. 2020 
Příprava ministeriády V4+WB6 a projednání 

situace v zemích západního Balkánu a Turecku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání ředitelů odborů analýz 

a plánování V4 

únor 2020, 

Mnichov, DE 

V rámci Mnichovské bezpečnostní konference 

2020 

Setkání reflexní skupiny 

k Východní politice EU ve 

formátu V4+DE 

25. – 26. 2. 

2020, Varšava, 

PL 

 

Setkání ministrů zahraničních 

věcí ve formátu V4 + západní 

Balkán (WB6) + AT + HR + SI + 

EK 

27. 2. 2020  

Aktuální stav procesu rozšíření EU a regionální 

spolupráce na západním Balkáně; společné 

prohlášení ministrů ZV V4 na podporu evropské 

integrace zemí západního Balkánu, podpis 

Memoranda o spolupráci Mezinárodního 

visegrádského fondu a Západobalkánského 

fondu. 

Setkání ředitelů odborů analýz 

a plánování V4+DE+FR 
5. 3. 2020 

Témata: energetická bezpečnost, budoucnost 

Východního partnerství, transatlantické vztahy 

a bezpečnost v Sahelu 

Setkání politických ředitelů 

V4+USA 

10. 3. 2020, 

Washington 

USA 

Témata: Regionální otázky, energetika, 

kybernetická bezpečnost, společná podpora 

partnerům v oblasti východní Evropy a 

západního Balkánu 

 

Setkání politických ředitelů 

V4+Kanada 
12. 3.2020 

Témata: Společné mírové mise, podpora 

sousedství EU 

Setkání ministrů zahraničních 

věcí ve formátu V4+DE 
13. 3.2020 

Videokonference.  Témata: Priority DE EU 

PŘES v oblasti vnějších vztahů, Východní 

politika EU a vztahy s Ruskem, rozšíření EU, 

migrace, globální vztahy. Ministři V4+DE 

odsouhlasili společné prohlášení (další 

pokračování formátu V4+DE, priority 

německého předsednictví v Radě EU, vztahy 

EU se západním Balkánem a regionem 

Východního partnerství). 

Setkání ministrů zahraničních 

věcí  V4  
8. 4. 2020 

Videokonference. 

Ministři přijali společné prohlášení na podporu 

politiky Východního partnerství EU a rozhodli se 

zřídit program V4 East Solidarity v hodnotě 

250.000 EUR, který se pod vedením 

Mezinárodního visegrádského fondu zaměřil na 

pomoc regionu Východního partnerství v rámci 

boje proti koronavirové pandemii. 

Ředitelé konzulárních a 

vízových odborů MZV zemí V4 
13. 5. 2020 Videokonference 



Setkání odborů politického 

plánování V4 + Think Visegrad 

+ IVF 

 

19. 5. 2020 

Videokonference, dohoda na změnách 

v systému zadávání krátkodobých a 

dlouhodobých analýz 

Jednání ministrů zahraničních 

věcí V4+NB8 
3. 6. 2020 

Videokonference. Témata: EU v globálním 

post-covid světě, vnitřní priority EU v post-

covidovém období 

Společné prohlášení předsednických zemí ČR 

a Estonska na podporu vzájemné spolupráce 

obou uskupení 

Jednání ministrů zahraničních 

věcí V4+TR 
19. 6. 2020 

Videokonference. Témata: post-covid obnova, 

spolupráce V4+TR, vztahy EU-TR, migrace 

Jednání politických ředitelů 

V4+ JP 
23. 6. 2020   

Videokonference. Témata: Globální vztahy 

v post-covidové době, spolupráce V4+JP 

v programech MVF, post-brexitová EU 

Jednání náměstka sekce 

evropské Aleše Chmelaře ve 

formátu VŘ MZV pro EU 

V4+AT (A. Riecken) a DE (A. 

Peschke) 

24. 6. 2020  

Videokonference. Témata: DE EU PRES a 

globální vztahy, MFF, post-covid obnova a 

strategická odolnost EU, rozšíření EU a 

Východní partnerství, migrace 

 

MINISTERSTVO 

DOPRAVY 

Koordinační setkání V4 4. 7. 2019  

Setkání pracovní skupiny pro 

kombinovanou přepravu 
10. 7. 2019  

Setkání pracovní skupiny 

k vysokorychlostní železnici 
13. 9. 2019  

Setkání ve formátu V4 + HR+FI 

k vodní dopravě 
31. 10. 2019  

V4 setkání pracovní skupiny 

k vysokorychlostní železnici 
13. 12. 2019   

V4 setkání pracovní skupiny 

k vysokorychlostní železnici 
6. 3. 2020  

V4 setkání pracovní skupiny 

k vysokorychlostní železnici 

(videokonference) 

19. 6. 2020  

 

MINISTERSTVO 

FINANCÍ 

V4 školení „Celní vybavení pro 

lepší detekci a analýzu 

obrazového záznamu“ 

2. - 6. 9. 2019 

Výměna praktických informací v oblasti 

problematiky vyhodnocování speciální 

velkokapacitní mobilní rentgenové techniky, 

předávání zkušeností ohledně aktuálních 



trendů ilegálních dovozů zájmového zboží, 

odhalování tajných schránek v dopravních 

prostředcích určených k pašování nezákonných 

komodit  

Jednání ředitelů odborů 

zodpovědných za VFR 

(společně s ÚV) 

9. 6. 2020 

Videokonference před jednáním předsedů vlád 

(11. 6.) k balíku obnovy a upravenému návrhu 

VFR 2021-2027 (videokonference proběhla 

s ÚV a z prostor ÚV) 

 

MINISTERSTVO 

KULTURY 

 

V4 Heritage Academy 

8. - 14. 7. 

2019, Krakow, 

Kroměříž, 

Český Krumlov 

Problematika památkové péče v souvislosti s 

rozvojem cestovního ruchu a masový turismus 

v rámci managementu statku světového 

kulturního dědictví. V4 Heritage Academy má 

za cíl podpořit výměnu zkušenosti a  know-how 

odborníků ze zemí V4. 

Konference "Proměna 

paradigmatu ve střední a 

východní Evropě“ v rámci 

aktivit PACE V4 

23. - 24. 10. 

2019 

Mezinárodní konference v rámci výzkumného 

projektu IDU "České nezávislé divadlo po roce 

1989", který je zaměřen na vývoj českého 

divadla v nových společenských a politických 

podmínkách, především v kontextu 

transformace, decentralizace divadelní sítě a 

nových nástrojů kulturní politiky. Hlavním 

předmětem zájmu je zrod, profesionalizace a 

vývoj epicenter nezávislých divadelních scén a 

souborů po roce 1989 ve střední a východní 

Evropě. 

Scénická umění zemí 

Visegrádu a střední Evropy 

14. – 15. 5. 

2020 

Projekt kontinuální spolupráce uměleckých a 

kulturních organizací v regionu V4. Setkání 

přeneseno do formátu videokonference. 

Účastnici společně sdíleli zkušenosti s dopady 

a přijatými opatření, která byla dočasně 

navržena ke stabilizaci krizové situace. 

Setkání ministrů kultury V4 24. 6. 2020  

30. zasedání ministrů kultury zemí Visegrádské 

skupiny se uskutečnilo formou 

videokonference. Cílem bylo prodiskutovat 

aktuální stav jednotlivých projektů: odborná 

spolupráce mezi jednotlivými institucemi, 

vzájemná pomoc a výměna zkušeností, 

společná badatelská a edukační činnost v 

oblasti kulturního dědictví a umění. Pilíři 

spolupráce zůstávají knihovnictví, péče o 

kulturní dědictví, audiovize a živé umění. 

Ministři se zaměřili také na sdílení zkušeností s 

dopady COVID-19 na kulturní a kreativní 

odvětví v jednotlivých zemích. 

 



 

MINISTERSTVO 

PRO MÍSTNÍ 

ROZVOJ 

Expertní jednání V4 
15. – 17. 7. 

2019, Ostrava 

Post 2020: úvodní jednání ředitelů odborů 

ministerstev zodpovědných za politiku 

soudržnosti – představení harmonogramu; 

klíčové priority v rámci V4 PRES; debata nad 

vybranými prvky strategického rámce a 

legislativy. 

 

Pracovní jednání V4  

 

3. 10. 2019 

Porovnání národních právních úprav ve 

vybraných oblastech zadávání veřejných 

zakázek (povinnost zadavatelů veřejných 

zakázek při nákupu vozidel zohledňovat 

ekologické aspekty, téma specifických 

podmínek účasti v zadávacím řízení, změn 

smluv na veřejné zakázky a vertikální a 

horizontální spolupráce zadavatelů).  

Evaluační jednotky zemí V4+4  

- workshop a evaluační 

konference 

23. - 24. 10. 

2019 

K problematice budoucnosti politiky soudržnosti 

po roce 2020 

Expertní setkání a workshop 

V4+  

11. -12. 11. 

2019 

Současná a budoucí implementace finančních 

nástrojů v rámci PS 

Workshop na téma integrovaný 

rozvoj a Smart Cities 
21. 11. 2019 

Výměna dobré praxe v nastavení podpory 

v oblastech integrovaného rozvoje a Smart City, 

představení aktuálních koncepcí zahraničních i 

tuzemských měst a regionů se zaměřením na 

současné trendy v oblastech Smart Cities a 

integrovaného rozvoje včetně možností 

financování inovativních přístupů městského 

rozvoje a posílení spolupráce zemí V4 v rámci 

daného tématu. 

Jednání zástupců V4 a 

Pracovní skupiny veřejné 

zakázky 

26. - 27. 11. 

2019 

Sdílení zkušeností a nejčastějších pochybení 

při zadávání zakázek spolufinancovaných z 

Evropských strukturálních a investičních fondů 

a posouzení těchto pochybení ve světle nového 

rozhodnutí Evropské Komise ke stanovení 

finančních oprav  

Pracovní setkání zástupců 

národních turistických centrál 

21. - 22. 1. 

2020, Brno 

Marketingové jednání národních turistických 

centrál zemí V4. Zhodnocení aktivit za 2019. 

Příprava marketingového plánu 2020. 

V4 setkání ke sdílení 

zkušeností z oblasti publicity a 

komunikace ESI fondů 

4. – 6. 3. 2020, 

Ostrava 

Sdílení dobré praxe ohledně publicity a 

komunikace ESI fondů 

Jednání generálních ředitelů 

k politice soudržnosti 
17. 6. 2020  

Videokonference zaměřená na zásadní prvky 

v legislativě pro nové období 2021 - 2027 



Jednání Skupiny pro sledování 

územního plánování v zemích 

V4+2 (Bulharsko, Rumunsko) 

22. 6. 2020  

Videokonference zaměřená na výměnu 

informací o celostátních nástrojích územního 

plánování, systémech územního plánování, 

související legislativě a digitalizaci stavebního 

řízení a územního plánování v zemích V4 

a v Bulharsku a Rumunsku. Dále diskutovány 

dosavadní výstupy v rámci přípravy 

aktualizované Územní agendy EU a Lipské 

charty. 

Ministerské setkání k politice 

soudržnosti 2021-2027 v post-

covid období V4+BG, EE, LT, 

LV, RO, SI 

25. 6. 2020  

Videokonference zaměřená na zásadní prvky 

v legislativě pro nové období 2021 – 2027 

v kotextu post-covid obnovy. Jednání se 

účastnila i komisařka pro kohezi a reformy Elisa 

Ferreira a zástupce HR EU PRES. Výstupem 

jednání byla společná deklarace ministrů všech 

zúčastněných zemí.  

 

MINISTERSTVO 

OBRANY 

Setkání ředitelů pro obrannou 

politiku V4 
24. 7. 2019  

Setkání náčelníků generálních 

štábů zemí V4 

4. - 5. 9. 2020, 

Štiřín 
 

Setkání ministrů obrany zemí 

V4 na okraj Dnů NATO  

18. – 20. 9. 

2019, Ostrava 
 

Setkání velitelů vzdušných sil 

V4 

20. – 22. 9. 

2019, Ostrava 
 

Plánovací skupina V4 
29. - 30. 10. 

2019 
 

Workshop ke strategické revizi 

obranné spolupráce států V4  
4. 11.2019  

Setkání seniorní skupiny V4  4. - 5. 11. 2019 
Ve formátu náměstků a státních tajemníků zemí 

V4 

Setkání náčelníků logistiky 

zemí V4 

11. -13. 11. 

2019, Zvolen, 

SK  

 

Konference k synchronizaci 

výcviku, vzdělávání a cvičení 

v rámci V4 

12. - 13. 11. 

2019 
 

Setkání ředitelů pro 

vyzbrojování V4  

10. - 11. 12. 

2019, Komorní 

Hrádek 

 



Setkání ministrů obrany zemí 

V4 + UK 

12. 2. 2020, 

Brusel 
Na okraj ministeriády NATO 

Konference  VIMIMED 2020 

k vojenskému zdravotnictví 

v rámci zemí V4 

24. -28. 2. 

2020 
 

Setkání ředitelů pro obrannou 

politiku V4 
27. 4. 2020 

Videokonference 

Setkání seniorní skupiny V4 ve 

formátu náměstků a státních 

tajemníků zemí V4 

28. 5.2020 

Videokonference 

Setkání náčelníků generálních 

štábů zemí V4 
19. 5. 2020 

Videokonference 

Setkání ředitelů pro 

vyzbrojování V4 
17. 6. 2020 

Videokonference 

Setkání ministrů obrany zemí 

V4 
24. 6. 2020  

 

 

MINISTERSTVO 

PRŮMYSLU A 

OBCHODU 

Setkání ředitelů zemí V4  pro 

jadernou energetiku  
září 2019  

Komparativní studie „Smart 

Investment“ v zemích V4 

(povolovací procesy – 

budování podnikatelské 

infrastruktury pro akumulaci 

investic a inovací, vytváření 

podmínek pro průmysl 4.0 a 

chytré investice) 

8. 10. 2019 

Zpracování a vydání odborné publikace 

s příspěvky představitelů institucí a firemní sféry 

(případové studie) v zemích V4 – medializace a 

distribuce na vybraných zastupitelských 

úřadech v ČR 

Seminář investičních agentur 

V4 k chytrým investicím 

pořádaný v rámci MSV Brno 

2019 

9. 10. 2019, 

Brno 

Moderovaná diskuse zástupců investičních 

agentur zemí V4 na společném stánku České 

republiky (Czech Republic the Country for the 

Future) na Mezinárodním strojírenském 

veletrhu v Brně - určena odborné veřejnosti; s 

návazným společenským podnikem pro 

zástupce investičních agentur a institucí zemí 

V4 za účelem sdílení best practices 

Seminář na téma 2019/2020 

Korea – V4 Countries 

Knowledge Sharing Program 

24. 10. 2019 

Formát V4 + Korea – zahajovací seminář 

proběhl v říjnu 2019; na březen 2020 

naplánován workshop, který se měl uskutečnit 

v Korejské republice - vzhledem k hrozbě šíření 

nemoci COVID 19 byl zrušen a práce 

pokračovaly formou on-line jednání mezi 

odbornými institucemi.  



Prezentace publikací IEA listopad 2019 Energy efficiency 2019 and WEO 

Setkání náměstků zemí V4 na 

veletrhu e-Salon v Praze – 

panelová diskuse k odborné 

veřejnosti na téma inovace a 

budoucnost mobility v zemích 

V4 

 

13. - 14. 11. 

2019 

Setkání a moderovaná diskuse zástupců zemí 

V4, sociálních partnerů a představitelů odborné 

sféry z oblasti vývoje nových technologií (Škoda 

Auto, Siemens, Sdružení automobilového 

průmyslu) k slavnostnímu zahájení veletrhu e-

Salon v Praze + doprovodný program zaměřený 

na sdílení zkušeností, postojů a debatu 

k probíhajícím inovačním projektům a 

k variantním možnostem budoucího vývoje 

v zemích V4. 

Setkání ministrů zodpovědných 

za energetiku k tématu 

budoucnosti jaderné energetiky 

prosinec 2019 Na okraj Rady pro energetiku 

Konference „V4 - US Smart 

Investment Conference“ 

14. 1. 2020 

 

Konference na téma V4 – US Smart Investment 

za účasti ministra průmyslu a obchodu, 

velvyslance USA a dalších představitelů (např. 

Lawrence Norton – U. S. Department of the 

Treasury) 

Kulatý stůl V4 27. 1. 2020 
Výměna zkušeností a příkladů dobré praxe 

z jednotlivých prioritních oblastí 

Koordinace V4 před Radou 

TTE 
červen 2020  

Videokonference 

Inovační projekt V4 + Izrael 
odloženo na 

listopad 2020 

Vyhlášený projekt naplňuje jednu z kapitol 

Inovační strategie ČR 2019 – 2030 

(internacionalizace inovativních malých a 

středních podniků), projekt „V4 Innovators in 

Israel Training Program“ plánovaný na květen 

2020 se má uskutečnit v listopadu 2020. 

Konference na téma konektivity 

a rozvoje obchodu v oblasti 

Euroasie 

odloženo na 

1. polovinu 

roku 2021 

Vzhledem k náročnosti organizace je reálné 

konání konference (původně plánované na 

červen 2020) v první polovině příštího roku, 

přičemž bude zvážena možnost formátu V4 +. 

Platforma V4 pro inovace 

v oblasti energetiky  
odloženo Plánované konání v rámci PL V4 PRES 

 

MINISTERSTVO 

PRÁCE A 

SOCIÁLNÍ VĚCÍ 

Setkání seniorních úředníků ve 

formátu V4+FR k budoucnosti 

priorit EU v oblasti sociálních 

politik 

4. 10. 2019 

Jednání se uskutečnilo v Praze, šlo o diskusi 

nad postoji FR a zemí V4 k aktuálním 

legislativním návrhům v rámci EU (883/2004). 

Setkání ministrů práce a 

sociálních věcí V4 na okraj 

Fóra zaměstnanosti  

12. 11. 2019, 

Olomouc 

Proběhlo jako součást Fóra zaměstnanosti 

2019, tématem Práce 4.0. 



V4 koordinace v Radě EU 
říjen-listopad 

2019 

Pracovní skupina pro sociální otázky – závěry 

Rady o ekonomice blahobytu (FI PRES) 

V4 koordinace v Radě EU 
září – prosinec 

2019 

V4 kompromisní návrh k návrhu FI PRES 

(revize nařízení č. 883/2004)   

 

MINISTERSTVO 

SPRAVEDLNOS

TI 

Expertní zasedání na téma 

probace, mediace a  

restorativní justice 

3. 10. 2019 
Visegrádská skupina 1989-2019: Na cestě 

k restorativní spravedlnosti? 

Expertní konference k justiční 

spolupráci v civilních věcech na 

aktuální témata  

27. - 28. 2. 

2020 
Přeshraniční doručování a dokazování 

Setkání ministrů spravedlnosti 

V4  
17. 6. 2020 

Videokonference. 

 

Témata: Diplomatické záruky a kontrola jejich 

dodržování v extradičním řízení se třetími státy; 

Dvoustranné mezinárodní smlouvy o soudní 

spolupráci v civilních věcech se třetími zeměmi 

a možnosti jejich renegociace; Právní dopady 

rozsudku Spolkového ústavního soudu 

z 5. 5. 2020 ve věci ECB na vztah vnitrostátního 

a unijního práva; Diskuze ke zřízení Úřadu 

evropského veřejného žalobce a jeho 

spolupráci s neúčastnícími se státy 

 

 

Expertní jednání koordinačních 

protikorupčních útvarů 

pro oblast boje proti korupci 

(problematika ochrany 

oznamovatelů a lobbingu) 

19. - 

20. 10. 2020 

Jednání se mělo původně konat v červnu 2020, 

nicméně s ohledem na epidemiologickou situaci 

byl termín upraven. 

 

MINISTERSTVO 

ŠKOLSTVÍ 

Mezinárodní workshop k 

vydávání učebnic ve Střední 

Evropě “Review – Inspiration – 

Perspectives” 

15. 10. 2019 Za účasti expertů ze všech 4 zemí V4  

Setkání zástupců ministerstev 

školství zemí V4  
27. 11. 2019 Jazykové a bilingvní vzdělávání 

26. zasedání řídícího výboru 

V4 pro sportovní soutěže 

„olympijských nadějí“ 

4. -5. 12. 2019 
Zástupci ministerstev V4 zabývající se sportem, 

organizováno Českým olympijským výborem 

 



MINISTERSTVO 

VNITRA 

Společné cvičení jednotek 

jízdní policie zemí V4 

15. - 18. 10. 

2019, Trpišov 

Výměna zkušeností, společný nácvik v 

nerovném terénu, operativní náročnost při 

řízení jízdních jednotek v terénu, modelové 

situace v otevřeném prostoru 

Setkání ministrů vnitra zemí V4 

a Rakouska  
21. 11. 2019 

Vnitřní bezpečnost, budoucí spolupráce s UK, 

migrace a azyl, podpora zemí západního 

Balkánu 

Setkání náměstků ministerstev 

vnitra zemí V4 + AT + SI 

v rámci konference Good 

Government Forum 2019 

4. – 5. 12. 

2019, 

Luhačovice 

Konference Good Government Forum se koná 

pravidelně od roku 2015. Ročník 2019 byl 

rozšířen o formát V4 + AT + SI.  Akce byla 

zaměřena na inovace ve veřejné sféře, 

dostupnost veřejných služeb, e-služby. 

Expertní setkání ve formátu V4 

+ DE + FR k evropské migrační 

a azylové politice  

12. 12. 2019 
Výměna a objasnění stanovisek a očekávání od 

nové Evropské komise 

Setkání seniorních zástupců ve 

formátu V4 + AT + UK   
30. 1. 2020 

Budoucí spolupráce v oblasti vnitřní 

bezpečnosti ve vztahu k UK po Brexitu.  

Výstupem z tohoto jednání byl dopis ministra 

vnitra J. Hamáčka Evropské komisi. 

Seminář V4 k ochraně 

měkkých cílů 

10. -11. 2. 

2020 

Představení národních politik, sdílení dobré 

praxe a zkušeností. 

Semináře se zúčastnili zástupci zemí V4 

z policejních protiteroristických útvarů a 

z jednotlivých ministerstev vnitra. Prezentování 

jednotlivých politik ochrany měkkých cílů a 

zkušeností s předešlými útoky. Debata 

v návaznosti na dokument Evropské komise 

„Good practices to support the protection of 

public spaces“, nad 4 okruhy: vyhodnocování a 

plánování, bezpečnostní povědomí a 

školení/cvičení, fyzická ochrana a kooperace. 

Setkání národních kontaktních 

bodů MCRM  
2. 6. 2020 

Videokonference. Technická příprava před 

jednáním ministrů vnitra V4, kde byl schválen 

akční plán pro roky 2020-2022 V4 Migration 

Crisis Response Mechanism. 

Setkání ministrů vnitra zemí V4  9. 6. 2020  

Videokonference k opatřením na hranicích 

v reakci na COVID-19 a evropské migrační 

politice. 

 

MINISTERSTVO 

ZDRAVOTNICTV

Í 

Expertní jednání ve formátu V4 

+ WHO 
11. 9. 2019 Lidské zdroje v sektoru zdravotnictví 

Expertní jednání k lékové 

politice 
26. 9. 2019  



Expertní jednání se zástupci 

ÚZIS CZ + WHO k 

implementaci 11. revize 

Mezinárodní klasifikace 

nemocí   

21. 10. 2019 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11) 

Setkání ministrů zdravotnictví 

zemí V4 a ředitele pro Evropu 

WHO  

12. 11. 2019 
Lidské zdroje v sektoru zdravotnictví, léková 

politika, spolupráce V4 v rámci WHO a další 

Jednání ministrů zdravotnictví 

V4 
30. 6. 2020  Videokonference 

 

MINISTERSTVO 

ZEMĚDĚLSTVÍ 

Expertní setkání výborů 

BIOEAST   
3. 10. 2019 

Předmětem jednání bylo řešení zaměření 

jednotlivých Tematických pracovních skupin, 

harmonogram a organizace činností na řešení 

projektu BIOEASTsUP a možnosti zapojení 

iniciativy do připravovaných Partnerství v 

novém rámcovém programu Horizon Europe. 

Setkání ministrů zemědělství 

zemí V4 + 5 (Bulharsko, 

Chorvatsko, Rumunsko, 

Slovinsko a Finsko) 

3. - 4. 10. 2019 

Témata: budoucí podoba SZP, lesnictví, africký 

mor prasat. V rámci debaty k SZP se ministři 

shodli na zachování silné SZP, adekvátně 

financované, aby mohla naplnit své ambiciózní 

cíle. V otázce lesnictví jasná shoda nad nutností 

postupovat koordinovaně. Důležitým aspektem 

lesnictví bude modernizace současných 

postupů. Na jednání byly přijaty dvě společné 

deklarace ministrů, k lesnictví a k africkému 

moru prasat. 

Setkání ministrů zemědělství 

zemí V4 + 4 (Bulharsko, 

Chorvatsko, Rumunsko, 

Slovinsko)  

19. 6. 2020  

Videokonference k tématu budoucí podoby SZP 

a k otázce ochrany spotřebitele. Odsouhlasena 

společná deklarace ministrů k  reformě SZP v 

kontextu Evropské zelené dohody, Strategie od 

zemědělce ke spotřebiteli a Strategie EU v 

oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a 

dále ve světle pandemie COVID19.  

 

MINISTERSTVO 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Expertní seminář CITES pro 

zástupce ministerstev, inspekcí 

ŽP a celních autorit zemí V4   

5. – 6. 11. 2019 

Sdílení informací o významných případech 

odhaleného nelegálního obchodu s volně 

žijícími živočichy a o využití pokročilých 

forenzních metod umožňují účinnější boj proti 

obchodu s produkty z těchto živočichů.  

Expertní seminář ve formátu 

V4+ 5 (Německo, Francie, 

Slovinsko, Chorvatsko a 

14. 5. 2020 

Webinář - výměna vědeckých poznatků a 

praktických zkušeností v oblasti řešení 

problému světelného znečištění v jednotlivých 

zemích. 



 

 

Rakousko) k světelnému 

znečištění 

Jednání ministrů životního 

prostředí  V4+2 (Bulharsko, 

Rumunsko) 

18. 6. 2020 

Videokonference. Témata: klimatické cíle EU, 

oběhové hospodářství, obnova po pandemii 

COVID-19 


