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1. ÚVOD
Zahraniční pracovní cesta do Bruselu se uskutečnila v rámci projektu Podpora rozvoje
Olomouckého kraje 2012-2015. Projekt je financován z prostředků ROP Střední Morava a
jeho hlavním cílem je podpora úspěšného čerpání finančních prostředků z ROP Střední
Morava, zlepšení informovanosti a připravenosti předkladatelů a realizátorů projektů, zvýšení
absorpční kapacity v regionu a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů
Evropské unie.
Zahraniční pracovní cesta do Bruselu členů Zastupitelstva Olomouckého kraje (dále jen
„ZOK“) je jedním z výstupů projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje
2012-2015. Hlavním cílem cesty bylo seznámit účastníky cesty s přípravami na programové
období 2014-2020 a představit jim kontaktní osoby v jednotlivých institucích Evropské unie a
jejích poradních orgánech, příp. zastoupeních, se kterými mohou v budoucnu komunikovat.
Jedná se o Evropskou komisi, Evropský parlament, Výbor regionů, Zastoupení České
republiky při EU, Zastoupení Olomouckého kraje při EU aj.
Zahraniční pracovní cesty do Bruselu se zúčastnilo celkem 25 zástupců z Olomouckého
kraje, 21 členů ZOK a 4 pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje, mezi nimi zástupci
realizátora projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2012-2015 a odborníci, kteří mají
v pracovní náplni přípravu a realizaci projektů z ROP Střední Morava. Mezi zastupiteli byli
členové Rady Olomouckého kraje (dále jen „členové ROK“), starostové a místostarostové
měst a obcí.
Příprava a provedení cesty byla předmětem veřejné zakázky malého rozsahu, zahraniční
pracovní cestu realizovalo zájmové sdružení právnických osob OK4EU, se sídlem
Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc. Cestu připravily zaměstnankyně sdružení v měsících
duben a květen 2013 a po celou dobu pobytu účastníků je v Bruselu osobně doprovázely
2 zástupkyně OK4EU. Veškeré aktivity související se zahraniční pracovní cestou byly
ukončeny v květnu 2013.
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2. PROGRAM ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY DO BRUSELU
Den

Časový
rozvrh

Místo konání

Program

5:25 – 8:50

Olomouc, hl.
nádraží
Letiště V. Havla
Letiště Brusel
Zaventem

přesun z Olomouce na Letiště Václava
Havla v Praze
let Praha – Brusel, Brussels Airlines
vyzvednutí skupiny zástupkyněmi OK4EU

Úterý 14. 5. 2013
10:50 – 12:20
12:30
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:30
16:00 – 18:00

Rue d´Idalie 8
1050 Brusel

Press Club
Rue Froissart 95

18:00 – 19:30

společná cesta do Bruselu
autobus letiště Brusel – Brusel
Luxembourg
ubytování v hotelu Thon Residence
Parnasse
občerstvení v hotelu
sraz na recepci, společný přesun do AER
pracovní jednání se zástupkyní AER
(Assembly of European Regions),
představení činnosti AER, aktivity v oblasti
kohezní politiky
společná večeře

Středa 15. 5. 2013
7:00 – 8:30
8:45 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 11:30
12:00 – 13:30

14:00 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30

Rue Wiertz 60
1047 Brusel
Rue Wiertz 60
1047 Brusel

Av. d´Auderghem
84, 1040 Brusel/
Avenue de
Tervueren 13A

17:00 – 19:00
19:00 – 21:00

snídaně
společný odchod k Evropskému
parlamentu
návštěva Parlamentaria (informační
centrum Evropského parlamentu)
občerstvení, káva
pracovní setkání v Evropském parlamentu
s europoslancem Březinou
představení činnosti Evropského
parlamentu, diskuze o progr. období 20142020
společný oběd v okolí hotelu
cesta do Středočeského domu
návštěva Zastoupení Olomouckého kraje
při EU, diskuze o činnosti regionálních
zastoupení/ návštěva Zastoupení
Opolského vojvodství, diskuze o činnosti
regionálních zastoupení
volný program
večeře v centru města
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Čtvrtek 16. 5. 2013
7:00 – 8:30
8:45 – 8:55
9:00 – 11:00

17:00 – 18:00
18:00 – 20:00

snídaně
odchod na Stálé zastoupení ČR při EU
návštěva Stálého zastoupení ČR při EU
základní informace o programovém
období 2007 – 2013
představení příprav období 2014 – 2020
diskuze s odborníky na kohezní politiku
cesta do Středočeského domu
návštěva Zastoupení Olomouckého kraje
při EU, diskuze o činnosti regionálních
zastoupení/ návštěva Zastoupení
Opolského vojvodství, diskuze o činnosti
regionálních zastoupení
společný oběd
návštěva Evropské komise
představení činnosti Evropské komise
diskuze se zástupcem DG REGIO o
kohezní politice, program. období 20142020
osobní volno
společná večeře na Merode

7:00 – 8:30
8:30 – 8:45
8:45 – 8:55

snídaně
vystěhování z pokojů, kufry na recepci
společný odchod na Zastoupení Bavorska

11:00 – 11:30
11:30 – 12:30

12:30 – 13:30
14:00 – 17:00

Rue Caroly 15
1050 Brusel

Av. d´Auderghem
84, 1040 Brusel/
Avenue de
Tervueren 13A
Rue Archiméde 1,
1000 Brusel

Pátek 17. 5. 2013
Rue Wiertz 77,
1000 Brusel

9:00 – 10:00
10:30 – 12:00

Rue Belliard 99
1000 Brusel

12:00 – 13:00
13:15
13:30 – 14:30
16:10 – 17:40
18:30 – 22:00

návštěva Zastoupení Bavorska při EU,
diskuze o činnosti regionálních zastoupení
návštěva Výboru regionů
představení činnosti Výboru regionů, role
VR při přípravě nového progr. období
2014-2020
diskuze s odborníkem z Výboru regionů
společný oběd ve Výboru regionů
vyzvednutí věcí v hotelu
odjezd na letiště Brusel Zaventem
autobusem
let Brusel – Praha, Brussels Airlines
cesta autobusem Praha Letiště Václava
Havla – Olomouc
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3. PODROBNÝ POPIS PROGRAMU
Úterý 14. 5. 2013
První den proběhl přesun skupiny vlakem a autobusem z Olomouce do Prahy na letiště
Václava Havla za doprovodu zaměstnankyně OK4EU. Zde proběhlo odbavení zavazadel
skupiny a odlet linkou Brussels Airlines SN 2810 do Bruselu. Na letišti v Bruselu skupinu
vyzvedly zástupkyně OK4EU a společně cestovali autobusem do hotelu Thon Residence
Parnasse v Bruselu. Zde účastníci obdrželi písemné podklady, mapy a program zahraniční
pracovní cesty a zároveň jim byl představen program na první den zahraniční pracovní cesty.
AER (Assembly of European Regions)
Místo jednání: Press Club, Rue Froissart 95, Brusel
Členové ZOK absolvovali pracovní jednání se zástupkyní Shromáždění evropských regionů
(dále jen „AER“) Regine Kramer, která je kontaktní osobou AER pro Olomoucký kraj. Paní
Kramer představila podrobně činnost AER, které je neformálním sdružením evropských
regionů. Zmínila činnost všech odborných komisí, které při AER působí, a na praktických
příkladech ukázala přínos pro členy. Nabídla členům ZOK spolupráci s AER prostřednictvím
OK4EU a oddělení vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje, se kterými za
Olomoucký kraj komunikuje. Představila rovněž iniciativu Eurodyssey (stáže pro mladé
absolventy v zahraničí) a aktivitu Peer Review (předávání zkušeností mezi jednotlivými
regiony). Ve druhé částí jednání podrobně vysvětlila aktuální situaci projednávání rozpočtu
Evropské unie, postup celé procedury, vztahy mezi jednotlivými institucemi a budoucí
programové období 2014-2020. Hosté se zajímali o stav vyjednávání rozpočtu, zda může
AER prakticky ovlivnit vybrané politiky EU, jak funguje networking ohledně evropských
projektů, zda se pořádají akce i jinde než v Bruselu. Skupina diskutovala o zapojení
Olomouckého kraje do aktivit AER a zajímala se o konkrétní výstupy činnosti pro regiony
v tomto sdružení.

Ve večerních hodinách proběhlo vyhodnocení prvního dne zahraniční pracovní cesty do
Bruselu. Byl popsán program na druhý den, představeny instituce dle předaných tištěných
materiálů (viz prezentace v Příloze 2 – prezentace č. 1, 2, 3) a dohodnuty další organizačně
technické záležitosti.
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Středa 15. 5. 2013
Skupina se setkala se zástupkyněmi OK4EU na recepci hotelu a účastníci společně odešli
k budově Evropského parlamentu.
Návštěva Parlamentaria – Informační centrum Evropského parlamentu
V informačním centru Evropského parlamentu, tzv. Parlamentariu se účastníci mohli dozvědět
více o historii Evropského parlamentu a jeho činnosti, postupu legislativní procesu i změnách,
které přinesla Lisabonská smlouva. Prohlídka Parlamentaria i veškeré informační materiály
byly zajištěny v českém jazyce, účastníci měli k dispozici sluchátka s českým výkladem a
sami obcházeli interaktivní část Parlamentaria. Brožury a tištěné materiály byly připraveny u
vstupu do budovy.
Evropský parlament
Místo jednání: Rue Wiertz 60, Brusel
V Evropském parlamentu byla připravena odborná přednáška Pavla Čecháka o činnosti a
složení Evropského parlamentu, jednotlivých výborech, frakcích, významu plenárních
zasedání atd. Byla připomenuta důležitost Evropského parlamentu při projednávání rozpočtu
na období 2014-2020, kde má od účinnosti Lisabonské smlouvy spolurozhodovací pravomoc.
OK4EU připravilo pro účastníky prezentaci o legislativním procesu (prezentace č. 3)
Následně se konalo pracovní setkání s českým zástupcem v Evropském parlamentu Janem
Březinou, který se zástupci ZOK diskutoval o činnosti europoslance. Účastníci se dozvěděli,
jak v praxi probíhají jednání v parlamentu, jaký režim má europoslanec, jak vypadá jeho
pracovní týden, jak často cestuje do Bruselu, příp. Štrasburku, čím se zabývá v regionu. Dále
europoslanec Březina popsal jednání o programovém období 2014-2020 a skupina společně
diskutovala o stavu příprav Olomouckého kraje na nové programové období 2014-2020.
Účastníci se dotazovali zejména na otázky ohledně prosazování zájmů kraje na půdě
Evropského parlamentu. Poslanec Březina zdůraznil, že většina národní platné legislativy se
dnes připravuje v Bruselu, a proto je třeba pravidelně jezdit do Bruselu a hájit vlastní zájmy.
Zmínil roli Zastoupení Olomouckého kraje, které je informačním pojítkem mezi krajem a
bruselskými institucemi.
V rámci setkání účastníků s europoslancem byla také konkrétněji diskutována aktivita
Olomouckého a Zlínského kraje v rámci projektu ÚRR k přípravě NUTS II Střední Morava na
kohezní politiku EU 2014+. Jedná se o zahájení zpracování podkladů pro Integrovanou
rozvojovou strategii kraje a ustavení regionálního partnerství. Část diskuse byla také
věnována problematice ITI v podmínkách ČR a iniciativě statutárních měst Olomouce,
Prostějova a Přerova. Tato města na základě ustanoveného „Memoranda o spolupráci a
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společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovaném období EU 2014-2020“
budou prosazovat zahrnutí oblasti těchto tří měst do kategorie ITI v rámci ČR.
Po obědě byli účastníci rozděleni do dvou menších skupin za účelem návštěvy sídel
Zastoupení Olomouckého kraje a Zastoupení Opolského vojvodství.
OK4EU – Zastoupení Olomouckého kraje při EU
Místo jednání: Avenue d´Auderghem 84, Brusel/
Zastoupení Opolského vojvodství
Místo jednání: Avenue de Tervueren 13A, Brusel
Účastníci během dvou dnů navštívili kancelář OK4EU - Zastoupení Olomouckého kraje při EU
a Zastoupení Opolského vojvodství v Bruselu. Skupina si prohlédla budovu, ve které sídlí
kancelář Zastoupení Olomouckého kraje, představeny jim byly také reprezentační prostory,
které mohou využít k pracovním jednáním v případě jejich cesty do Bruselu. Dále se zajímali
o pozici Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu, aktivitách, rozpočtu sdružení a výstupech.
OK4EU připravilo pro účastníky prezentace k jednání na Zastoupení (prezentace č. 4, 5, 6).
Zástupkyně Olomouckého kraje v Bruselu podrobně představila činnost a jednotlivé oblasti
aktivit sdružení OK4EU za rok 2012 a nabídla spolupráci všem zastupitelům (i když nejsou
z členské organizace/instituce), aby byl přenos informací do regionu co nejúčinnější. Nabídla
rovněž technicko-administrativní zázemí kanceláře v sídle Zastoupení Olomouckého kraje a
připomněla návštěvy a výstupy uplynulého roku.
Druhá skupina v té době jednala v kanceláři Zastoupení Opolského vojvodství, které je
partnerským regionem Olomouckého kraje. Úzká spolupráce probíhá mezi regiony i na
evropské úrovni. Účastníci hovořili s Karolinou Horbaczewskou, která je vedoucí Zastoupení
Opolského vojvodství v Bruselu. Diskutovali společně o činnosti zastoupení v Bruselu, o
přínosech zastoupení pro region a zajímali se také o společné aktivity s Olomouckým krajem.
Diskuze se týkala především mezinárodní spolupráce České republiky a Polska ve stávajícím
programovém období 2007-2013 a vyhlídky na spolupráci v novém programovém období
2014-2020.
Účastníci diskutovali a hodnotili dlouholetou spolupráci v rámci partnerských regionů –
Olomouckého kraje a Opolského vojvodství. Dále zde zazněla informace ohledně Usnesení
vlády ČR č. 867 ze dne 28. 1. 2013, kterým byly mimo jiné schváleny operační programy pro
Českou republiku pro období 2014-2020. Jeden ze schválených operačních programů je
Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou.
Mezinárodní spolupráce bude tedy pokračovat i v novém programovém období a bude
vycházet ze zkušeností stávajícího programového období 2007-2013.
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V závěru jednání byly předány účastníkům informace o přípravě jak České republiky, resp.
Olomouckého kraje a Polské republiky, resp. Opolského vojvodství na programové období
2014-2020.
Čtvrtek 16. 5. 2013
Skupina se setkala se zástupkyněmi OK4EU na recepci hotelu a společně se vydali do
budovy Stálého zastoupení České republiky při EU na jednání. OK4EU představilo před
jednáním stručně činnost Stálého zastoupení ČR při EU (prezentace č. 8).
Stálé zastoupení České republiky při EU
Místo jednání: Rue Caroly 15, Brusel
Na úvod představil Tomáš Trnka, vedoucí právního a komunikačního úseku, činnost Stálého
zastoupení České republiky při Evropské unii (dále jen „SZ ČR při EU“). Reagoval na dotazy
ohledně činnosti SZ v době předsednictví ČR v Radě EU (leden 2009 – červen 2009). Pro
účastníky byla připravena prezentace o programovém období 2007 – 2013 a stavu příprav
České republiky na budoucí období 2014 – 2020 (prezentace č. 9). Během této části byly
představeny návrhy nařízení, hlavní cíle a priority EU pro období po r. 2013, nové rozdělení
regionů do skupin dle hospodářské úrovně regionu. Byl zmíněn stav vyjednávání na
pracovních skupinách, výhled do budoucna zejména schválení rozpočtu EU, trialog, dohoda o
partnerství apod. Skupina měla možnost diskutovat s odborníky na téma kohezní politika
2014-2020, a to s Jiřím Palánem, vedoucím finančního úseku, Davidem Jirotkou (politika
soudržnosti), Stanislavem Schneidrem (vyjednávání legislativního rámce kohezní politiky po r.
2013 a strategických dokumentů). Účastníci se dotazovali, jak v praxi probíhá vyjednávání
strategických dokumentů a zajímali se zejména o roli krajů v přípravě ČR na budoucí
programové období. V diskuzi se ptali na situaci s čerpáním finančních prostředků
v některých vybraných operačních programech, dotazovali se na srovnání ROPů průřezově
mezi kraji, zmiňovali rozdílné stanovisko Vlády ČR a regionů (zastoupenými prostřednictvím
Asociace krajů ČR). Dotazovali se na možnosti podpory SZ při pracovních cestách do
Bruselu. OK4EU připravilo pro účastníky prezentaci ke kohezní politice (prezentace č. 7).
V rámci diskuze byli účastníci informováni o časovém harmonogramu a plánu příprav nového
programového období České republiky. Zazněla zde příprava Dohody o partnerství, která
měla být do konce května 2013 předložena Vládě ČR.
Konečný návrh rozpočtu pro programové období 2014-2020 by měl být předložen
Evropskému parlamentu ke schválení v druhé polovině roku 2013.
V listopadu a prosinci 2013 by mělo být zahájeno formální vyjednávání ČR s EK a v první
polovině roku 2014 pak schválení konečné podoby Dohody o partnerství a všech operační
programů ČR.
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Poté se skupina přesunula do Středočeského domu, kde sídlí Zastoupení Olomouckého kraje
při EU. Tady byli účastníci rozděleni do dvou menších skupin za účelem návštěvy sídel
Zastoupení Olomouckého kraje a Opolského vojvodství (viz program 2. pracovního dne).
Evropská komise
Místo jednání: Rue Archiméde 1, Brusel
Zastupitele se setkali se zástupci Generálních ředitelství Evropské komise (dále jen “GŘ EK“).
Na úvod je v Evropské komisi přivítala Christina Oldmann z GŘ EK pro komunikaci a
zdůraznila, že Komise si velmi váží návštěv politických představitelů z jednotlivých regionů
členských států EU. Předala kontakty a nabídla skupině asistenci při budoucích pracovních
cestách do Bruselu. Účastníci měli připraveny tištěné materiály Evropské komise. OK4EU
představilo Evropskou komisi stručně před jednáním, účastníci měli k dispozici tištěný
materiál (prezentace č. 2).
Karel Barták (GŘ pro vzdělávání a kulturu) představil v úvodu činnost Evropské komise
obecně, zmínil jedinečnou roli při navrhování legislativních aktů a popsal celý průběh
vyjednávání o jednotlivých aktech (směrnice, nařízení atd.). Představil strukturu GŘ EK, práci
jednotlivých úředníků, hovořil o složení mezinárodních týmů. Odpověděl na dotazy ohledně
výběrového řízení na pracovní pozice do institucí, popsal nástroje výběru, své zkušenosti
s výběrem. V další části hovořil o postoji EU ke vzdělávání a popsal programy podpory v této
oblasti, připomněl, že oblast vzdělávání je v kompetenci členských států, takže role EU je zde
pouze poradní. Přiblížil Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) a jeho
jednotlivé části a zmínil připravované změny budoucího programu. Oblast vzdělávání je
jednou z oblastí, které budou mít v průběhu dalšího programového období posílen rozpočet,
velký důraz je nyní kladen na vzdělávání mladých lidí, aby našli po ukončení vzdělání práci.
Reagoval i na dotazy ohledně problematického výběru jména budoucího programu (nyní LLP,
návrh Erasmus for All, YES Europe) a technokratický postup při jednání.
O nástrojích rozvoje regionů v rámci EU diskutovali s Tomášek Kuchtíkem (GŘ pro regionální
politiku). Z jeho podrobného výkladu se účastníci dozvěděli o budoucím období 2014 – 2020,
na úvod byly shrnuty poznatky z prvního období po přistoupení ČR k EU 2004 – 2006,
částečně i z aktuálně probíhajícího období 2007 – 2013. Byla připravena prezentace
(prezentace č. 10) T. Kuchtík reagoval na četné dotazy z publika, diskuse se věnovala novým
finančním nástrojům EU, a to konkrétně ITI, IPRÚ a IPRM, okrajově JAP v podmínkách ČR.
Dále účastníci pokládali dotazy k problematice územní dimenze v rámci příprav operačních
programů a Integrovaného regionálního operačního programu.
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Pátek 17. 5. 2013
Skupiny se se zástupkyněmi OK4EU z hotelu přesunula do sídla Zastoupení Bavorska při
EU.
Zastoupení Bavorska při EU
Místo: Rue Wiertz 77
Účastníci měli možnost prohlédnout si reprezentační prostory Zastoupení Bavorska při EU.
Setkali se s Patricií Hamel, která působila na Ministerstvu spravedlnosti a ochrany
spotřebitele v Bavorsku a nyní je na Zastoupení Bavorska při EU. Olomoucký kraj má v SRN
1 partnerský region - Landkreis Würzburg, který leží v Bavorsku. Německé spolkové země
mají jiný model zastoupení než české regiony, proto byl pro srovnání vybrán tento příklad.
Společně diskutovali o roli a činnosti regionálních zastoupení v Bruselu, zajímali se o situaci
na Zastoupení Bavorska, počet zaměstnanců, práci jednotlivých oddělení, náklady na provoz
bruselského sídla (Bavorsko vlastní nemovitost, která se nachází mezi Evropským
parlamentem a Výborem regionů).
Výbor regionů
Místo jednání: Rue Belliard 99
Před jednáním ve Výboru regionů byla zastupitelům představena činnost a postavení Výboru
regionů mezi institucemi EU (prezentace č. 11) a jeho jednotlivé tematické komise. Výbor
regionů je poradním orgánem EU, jehož členy jsou zástupci regionů, kteří do Bruselu
dojíždějí na plenární zasedání a jednání jednotlivých odborných komisí. Výbor regionů je
místem, kde se koná mnoho tematických konferencí, aktuálně zaměřených i na období po
roce 2013. Kraje mají možnost zde prezentovat úspěšné mezinárodní projekty, účastnit se
odborných diskuzí a přispívat k vypracovávání stanovisek ke strategii Evropa 2020. Společně
s Rastislavem Spáčem diskutovali o přípravě programového období 2014-2020. K tomuto
účelu dostali účastníci prezentace (prezentace č. 12, 13).
Účastníci se zajímali o roli Výboru regionů v legislativním procesu a diskutovali o možnostech
prosazování zájmů kraje na evropské úrovni, aktivním využívání této možnosti. Ptali se na
systém práce odborného personálu Výboru regionů a přípravě podkladů pro politické
představitele z regionů. Na závěr proběhla prohlídka jednacích sálů.
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4. SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY DO
BRUSELU
Jméno a příjmení
1.
2
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

24

25
26

Pozice

E-mail

Zastupitel OK
PaedDr. Karel Crhonek
Zastupitel OK
Bc. Pavel Šoltys, DiS.
Zastupitel OK
Josef Švec
Zastupitelka OK
Ivana Dvořáková
Zastupitelka OK
Mgr. Eva Pavličíková
Zastupitel OK
Mgr. Radek Brázda
Zastupitelka OK
Blanka Kolečkářová
Zastupitel OK
Mgr. Miroslav Šimák
Zastupitel OK
Jaroslav Opršal
Zastupitelka OK
Milada Vašíčková
Zastupitel OK
Ing. Václav Šmíd
Zastupitel OK
Ing. Michal Symerský
Zastupitel OK
Ing. Zdeněk Švec
Zastupitelka OK
Ing. Zdenka Szukalská
Zastupitel OK
Ing. Stanislav Orság
Zastupitel OK
Ing. Lubomír Žmolík
Zastupitel OK
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA
Zastupitel OK
Mgr. Jiří Pospíšil
Zastupitel OK
Ing. Pavel Horák
Zastupitel OK
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
Zastupitel OK
Ing. Marian Jurečka
Zaměstnankyně KÚOK,
Ing. Marta Novotná
vedoucí oddělení regionálního
rozvoje
Zaměstnankyně KÚOK,
Mgr. Hana Kamasová vedoucí odboru majetkového
a právního
Zaměstnanec KÚOK, vedoucí
Ing. Peter Garláthy
oddělení správního
Zaměstnankyně KÚOK,
finanční manažerka projektu
Ing. Radana
Podpora rozvoje
Vyroubalová
Olomouckého kraje 20122015

karel.crhonek@seznam.cz
soltys@mesto-lipnik.cz
svec.jos@centrum.cz
dvorakova@nemcicenh.cz
starostka@vidnava.cz
starosta@troubky.cz
obec@drzovice.cz
miroslav.simak@gmail.com
adraj11@tiscali.cz
milada.zdrahalova@seznam.cz
smid.vaclav1@seznam.cz
m.symersky@kr-olomoucky.cz
z.svec@kr-olomoucky.cz
szukalska@seznam.cz
stanislav.orsag@gmail.com
domecek@zmolik.cz
martos.kucera@seznam.cz
jura.pospisil@seznam.cz
horak@pavelhorak.cz
frantisek.john@post.cz
jureckamarian@post.cz

m.novotna@kr-olomoucky.cz

h.kamasova@kr-olomoucky.cz
p.garlathy@kr-olomoucky.cz

r.vyroubalova@kr-olomoucky.cz
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5. SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB V BRUSELU
Tento dokument doplňuje program zahraniční pracovní cesty do Bruselu, který je
v samostatném bodu závěrečné zprávy. Jedná se o seznam kontaktních osob, které byly
osloveny za účelem sjednání pracovních schůzek v institucích Evropské unie a poradních
orgánech.
1) Evropský parlament
Kancelář europoslance Jana Březiny
Jan Tlamycha
asistent europoslance
Evropský parlament
Bât. Altiero Spinelli 03F361
Rue Wiertz 60
1047 Brusel
email: jan.tlamycha@europarl.europa.eu
tel.: +32 2 2845494
2) Evropská komise
Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu
Karel Barták
Generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC)
email: karel.bartak@ec.europa.eu
tel.: +32 2 2950695
Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku
Tomáš Kuchtík
Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku - DG REGIO
Avenue de Beaulieu 1-5
1160 Bruxelles
email: tomas.kuchtik@ec.europa.eu
tel.: +32 2 29 88 430
Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci
Christina Oldmann
Generální ředitelství Evropské komise pro komunikaci
email: christina.oldman@ec.europa.eu
tel.: +32 2 298 68 36
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3) Výbor regionů
Komise CIVEX
Petr Votoupal
expert komise CIVEX
Výbor regionů
Rue Belliard 99
1000 Brusel
email: petr.votoupal@cor.europa.eu
tel.: +32 2 282 2214
Rastislav Spáč
Právní oddělení Výboru regionů
Výbor regionů
Rue Belliard 101
1000 Brusel
email: rastislav.spac@cor.europa.eu
tel.: +32 2 282 2597
4) Stálé zastoupení ČR při EU
Tomáš Trnka
vedoucí Právního a komunikačního úseku
Stálé zastoupení ČR při EU
Rue Caroly 16
1050 Brusel
email: tomas_trnka@mzv.cz
tel.: +32 2 2139160
David Jirotka
regionální politika, strukturální fondy, politika soudržnosti
Stálé zastoupení ČR při EU
Rue Caroly 16
1050 Brusel
email: david_jirotka@mzv.cz
tel.: +32 2 2139190
Stanislav Schneidr
politika soudržnosti po roce 2013 - vyjednávání legislativního rámce (národní delegát na
pracovní skupině Rady), vyjednávání strategických a programových dokumentů
Stálé zastoupení ČR při EU
Rue Caroly 16
1050 Brusel
email: stanislav_schneidr@mzv.cz
tel.: +32 2 2139 173
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5) Assembly of European Regions (AER)
Regine Kramer
Assembly of European Regions
vedoucí sekce lobbyingu a partnerství
Avenue Louise 210
1050 Brusel
email: r.kramer@aer.eu
tel.: +32 2 8809563
6) Zastoupení Olomouckého kraje při EU
Michaela Vráželová
zástupkyně Olomouckého kraje při EU
OK4EU
Avenue d´Auderghem 84
1040 Brusel
email: vrazelova@ok4eu.cz
tel.: +32 2 736 46 30
7) Zastoupení Opolského vojvodství při EU
Karolina Horbaczewska
zástupkyně Opolského vojvodství při EU
Regional Office of Opolskie Region
Avenue de Tervueren 13B
1040 Brusel
email: k.horbaczewska@opolskie.pl
tel.: tel.: +32 2 7327321
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6. ZÍSKANÉ INFORMACE KE STAVU VYJEDNÁVÁNÍ KOHEZNÍ
POLITIKY 2014-2020 ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
Evropská unie provádí kohezní politiku v rámci sedmiletých cyklů, takzvaných programových
období. Cíle kohezní politiky Evropské unie se mění a reagují na potřeby stávajících a
přistupujících členů a celkového prostředí EU. V současném programovém období 2007-2013
má kohezní politika tři cíle: Konvergence, Konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská
územní spolupráce. Na tyto cíle je vyčleněno ve strukturálních fondech a Fondu soudržnosti
pro celou Evropskou unii na sedm let téměř 350 miliard EUR, z toho pro Českou republiku
26,7 miliardy EUR. V současné době se připravují členské státy EU na nové programové
období 2014-2020, tedy i Česká republika. Cílem zahraniční pracovní cesty do Bruselu a
jednotlivých návštěv institucí bylo objasnit, jak se evropské orgány, Česká republika a
Olomoucký kraj na nové programové období připravuje a jakou roli hrají instituce Evropské
unie ve formování priorit pro dalších sedm let.
Během pracovní schůzky s odborníkem z GŘ pro regionální politiku byla nastíněna role, jakou
EK v plánování rozpočtu hraje. Evropské komise, jako tvůrce legislativy, předkládá návrhy
víceletého finančního rámce již od poloviny roku 2011. Tyto dokumenty jsou balíčkem nových
nařízení, která budou po jejich projednání a schválení tvořit rámec kohezní politiky pro období
2014-2020. Evropská komise na základě zkušeností z minulých let navrhuje změny pro roky
2014-2020. Hlavními úkoly jsou: plnění cílů strategie Evropa 2020 inteligentního, udržitelného
a solidárního růstu; zaměření se na výsledky. Z navrhovaného rozpočtu by tak 33 % (ca 336
miliard EUR) mělo připadnout na politiku soudružnosti, 63 % (649 miliard EUR) na ostatní
politiky jako jsou zemědělství a výzkum, 4 % (40 miliard EUR) na fond „Connecting Europe
Facility“. Prioritou EK je zajistit rozpočtovou kázeň v rámci EU a sladit se s národními
programy reforem.
V říjnu 2012 přijala EK tzv. poziční dokument pro Českou republiku na období 2014-2020,
ve kterém vymezila rámec finančních priorit. Pro ČR byly stanoveny a o měsíc později vládou
schváleny priority: Inovace podporující podnikatelské prostředí; Rozvoj infrastruktury pro růst
a konkurenceschopnost; Lidský kapitál zaměřený na růst a zlepšení účasti na trhu práce;
Ochrana životního prostření, účinnost a úspory zdrojů; Moderní a profesionální správa.
Pro Českou republiku je předpokládaná alokace v rámci nového programového období
2014-2020 ve výši 20,5 mld. EUR. Tato výše odpovídá částce, na které se v únoru roku 2013
dohodla také Evropská rada. Hlavy států nebo předsedové vlád se shodli na omezení
finančních zdrojů, finanční prostředky určené pro výzkum, inovace a vzdělávání však byly
navýšeny s cílem posílit růst a zaměstnanost.
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Účastníci zahraniční pracovní cesty do Bruselu tak měli možnost vést debatu o prioritách EK
a novém finančním rámci přímo se zaměstnancem GŘ pro regionální politiku. V prvé řadě
byly vyčteny konkrétní výsledky politiky soudružnosti za uplynulé období a byly objasněny
navrhované změny Komise na základě oněch výsledků. Účastníci zahraniční pracovní cesty
byli obeznámeni s prioritami investic, které se budou konkrétně sledovat v následujícím
období, a také s novými finančními nástroji pro období 2014-2020..
Aby mohl nový víceletý finanční rámec vstoupit v lednu roku 2014 v platnost, musí být
dosaženo konečné dohody s Evropským parlamentem. Pracovní schůzka s europoslancem
Janem Březinou (člen – náhradník Výboru REGI) měla představitelům Olomouckého kraje
přiblížit, jak se EP na další programované období připravuje. Jelikož přijetím Lisabonské
smlouvy získal Evropský parlament spolurozhodovací pravomoci, jsou nově i europoslanci
důležitými aktéry ve formování rozpočtových politik. V březnu roku 2013 byl návrh víceletého
finančního rámce poslanci Evropského parlamentu odmítnut. Volení představitelé nesouhlasí
s omezováním výdajů a požadují více pružnosti. Evropský parlament bude vyjednávat
s irským předsednictvím, aby bylo dosaženo dohody přibližně v měsících červnu nebo
červenci 2013. Europoslanci schválili vyjednávací pozici pro rozhovory se členskými státy.
Rozhovory tak probíhají na několika úrovních. Budoucí podoba programového období musí
být shodou mezi všemi institucemi EU. Europoslanec Březina se s posluchači podělil o vlastní
zkušenosti, účastníkům diskuze objasnil, že ačkoliv byl návrh Komise nového rozpočtového
rámce Komise v březnu odmítnut, je v zájmu všech nalézt co nejrychleji shodné řešení.
Ačkoliv nemá Výbor regionů v legislativním procesu rozhodovací pravomoci, představitelé
regionů nejsou při rozhodování opomíjeni. Výbor regionů se přímo zapojuje do tvorby
právních předpisů EU, podporuje subsidiaritu a slouží jako místo setkávání, kde se zástupci
regionů a měst mohou scházet mimo národní úroveň a kde se mohou zapojovat do
rozhovorů, mj. i o programovém období. Konzultace ve Výboru regionů jsou ve většině oblastí
povinné. Česká republika má ve Výboru regionů 12 zástupců. Během schůzky s odborným
pracovníkem bylo zdůrazněno, že činnost Výboru regionů má konkrétní výsledky a ostatní
evropské instituce je reflektují při formování priorit. Jeho aktivity mají svůj význam rovněž pro
Olomoucký kraj, který se může prostřednictvím akcí Výboru regionů prezentovat a předávat
své zkušenosti. Zástupci Olomouckého kraje byli seznámeni s plánovanými akcemi, kterých
se mohou zúčastnit.
Stálé zastoupení České republiky při EU monitoruje přípravy na budoucí programové období,
návštěva a diskuze s představiteli SZ byly jedním z hlavních bodů programu. Zastoupení se
účastní jednání s ostatními členskými státy v rámci Rady, komunikuje s Evropskou komisí o
přípravě legislativy, spolupracuje s Výborem regionů a se zastoupeními ostatních českých
krajů. Stálé zastoupení je mediátorem mezi ČR a EU. Účastníci přednášky na SZ ČR měli
možnost o práci zastoupení hovořit s několika odborníky.
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Účastníci hovořili v jednotlivých institucích i o prioritách Olomouckého kraje, jmenovitě o
podpoře inovací; podpoře vzdělávání, vědy a výzkumu; podpoře podnikatelského prostředí a
rozvoji malých a středních podniků. V jednotlivých bodech Olomoucký kraj podporuje
inteligentní růst - rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích.
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7. VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CEST Z POHLEDU
ÚČASTNÍKŮ
Účastníci vyplnili před odletem do ČR dotazníky, ve kterých hodnotili pracovní program,
odborný přínos ZPC a komunikaci se zástupkyněmi OK4EU. Dotazník zahrnoval 12
tematických otázek a hodnocení odpovídalo známkování 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. Na závěr
byl ponechán prostor pro osobní komentář každého z účastníků. Dotazníky předává OK4EU
spolu s ostatními podklady závěrečné zprávy o ZPC členů ZOK do Bruselu.
Část zastupitelů byla v Bruselu poprvé, zvolený program a jednotlivé pracovní schůzky pro ně
byly přínosné, spokojeni byli i s přípravou materiálů (podkladů na jednání). Po zahraniční
pracovní cestě individuálně kladně hodnotili činnost OK4EU, které cestu připravilo a
realizovalo. Na místě byli spokojeni s ubytováním, které bylo v pěší vzdálenosti od většiny
institucí EU.
Hodnocení odborného programu (pracovní návštěvy v AER, Evropském parlamentu,
Evropské komisi, Výboru regionů, SZ ČR při EU a na regionálních zastoupeních):
V této části účastníci zhodnotili jednotlivé pracovní návštěvy a odborný program ve vybraných
institucích v Bruselu. Ve většině případů vyplynulo velmi kladné hodnocení vzhledem k tomu,
že účastníci udělovali známku 1 nebo 2.
Odborný přínos a rozšíření znalostí v oblasti programového období 2014 – 2020
V odpovědích na tyto otázky bylo patrné, že účastnící hodnotili získané odborné znalosti
pozitivně. Získali informace o budoucím programovém období 2014 – 2020 a roli krajů ve
vyjednávání na evropské úrovni. Žádný z účastníků neshledal program nezajímavý a byly
uděleny známky 1 nebo 2.
Komunikace s OK4EU
Spolupráci a komunikace s OK4EU popsali účastníci kladně. Účastníci byli spokojeni
s předloženými informacemi před odjezdem na ZPC a stejně tak ocenili spolupráci přímo
v Bruselu. Často přidali také svůj komentář, kde vyzdvihovali poctivou práci zástupkyň
OK4EU.
Celkové hodnocení ZPC
V této otázce se účastníci shodli ve svých odpovědích a shodně udělovali známku 1.
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8. KONTAKTNÍ ÚDAJE OK4EU
Kancelář Brusel
Avenue d´Auderghem 84
1040 Bruxelles Etterbeek
Belgie
Kontakt:
tel.: +32 2 736 46 30
tel.: +420 587 432 015 (česká linka)
Mgr. Michaela Vráželová, LL.M.
email: vrazelova@ok4eu.cz
tel.: +420 737 331 647
tel.: +32 485 319 946
Kancelář Olomouc
Jeremenkova 40b
779 00 Olomouc
Česká republika
Kontakt:
tel.: + 420 587 432 016
Blanka Poštulková
email: postulkova@ok4eu.cz
tel.: + 420 724 977 909
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9. ZÁVĚR
Stěžejním cílem zahraniční pracovní cesty do Bruselu bylo seznámit účastníky s přípravami
na budoucí programové období 2014 – 2020, přiblížit jim úlohu jednotlivých institucí a
poradních orgánů Evropské unie při přípravě a popsat aktuální stav vyjednávání. K diskuzím
byli vytipováni odborníci, kteří se tématu přímo věnují, jsou v kontaktu buď s dalšími
institucemi, nebo se zástupci jiných členských států (ať již europoslanci, pracovní skupiny
v Radě EU, regiony apod.), kteří předali členům ZOK základní informace o připravovaných
aktivitách, představili návrhy nařízení Evropské komise, stav vyjednávání a budoucí pozici
České republiky, připravované operační programy.
Členové ZOK se zahraniční pracovní cesty do Bruselu zúčastnili na počátku svého mandátu,
což se jeví jako velmi efektivní řešení, neboť budou moci při své další práci zohlednit
konkrétní znalosti a vědomosti. Celková doba trvání zahraniční pracovní cesty v délce 4
pracovních dnů byla vyhodnocena jako vhodná pro splnění účelu zahraniční pracovní cesty.
Zastupitelé se zúčastnili všech dohodnutých pracovních jednání, které proběhly v plném
rozsahu dle původního zadání.
Účastníci byli po celou dobu zahraniční pracovní cesty v Bruselu aktivně informováni o
přípravě budoucího programového období 2014-2020 a získali tak nové informace pro výkon
svého mandátu. Před každou schůzkou dostali podrobné informace k jednotlivým institucím
Evropské unie a poradním orgánům, tištěné materiály se základními informacemi o období po
r. 2013 byly pro účastníky připraveny ihned po příletu do Bruselu.
Během pracovních jednání se účastníci dotazovali na informace zejména o programovém
období 2014-2020, zároveň tak získali nové kontakty na osoby z institucí a organizací, které
v rámci zahraniční pracovní cesty do Bruselu navštívili. Veškeré získané poznatky mohou
účastníci využít při své další práci, konkrétně při přípravě území kraje na nové programové
období. Vzhledem k tomu, že skupina účastníků byla složena z nejvyšších představitelů
Olomouckého kraje, mohou zastupitelé kraje využít veškeré skutečnosti i kontakty na
odborníky v institucích při své činnosti.
Zájmové sdružené právnických osob OK4EU je v kontaktu se všemi výše uvedenými
odborníky a může pro potřeby zastupitelů zprostředkovat další kontakty v Bruselu.
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PŘÍLOHA 1 – FOTODOKUMENTACE
PŘÍLOHA 2 – PREZENTACE PRO ÚČASTNÍKY
Prezentace č. 1 – Historie evropské integrace
Prezentace č. 2 – Institucionální uspořádání EU
Prezentace č. 3 – Legislativní proces EU
Prezentace č. 4 – OK4EU
Prezentace č. 5 – Činnost OK4EU projekty
Prezentace č. 6 – Komunitární programy EU
Prezentace č. 7 – Budoucnost kohezní politiky po r. 2013
Prezentace č. 8 – Činnost SZ ČR
Prezentace č. 9 – Prezentace Stálé zastoupení ČR při EU
Prezentace č. 10 – Prezentace Evropská komise
Prezentace č. 11 – Činnost Výboru regionů
Prezentace č. 12 – Prezentace Výbor regionů
Prezentace č. 13 – 5th Cohesion Report selected maps
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