Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

15.- 17. 5. 2007

Brusel (Belgie) – návštěva parlamentu, setkání se stálým zastoupením ČR
při EU a zastoupeními jednotlivých regionů v Bruselu
Cíl : získat informace ke zřízení stálého zastoupení Ústeckého kraje

Průběh pracovní cesty v bodech
1. den – 15. 5. 2007
odjezd : úterý 15.5.07 – 7 hodin
příjezd do Bruselu – 17:00
ubytování v hotelu Ibis Brussels ctr st Catherine
18:00 – prohlídka Bruselu

Harmonogram
cesty:

2. den – 16.5.2007
9:00 - návštěva Evropského parlamentu – Martina Vávrová (Rue
Wiertz 60)
13:30 - setkání se stálým Zastoupením ČR při evropské unii –
Český dům – Jan Vytopil, tiskový mluvčí (Rue Caroly 15)
16:00 – návštěva Pražského domu – setkání s Lindou Kopeckou
(Avenue Palmerston 16)
18:00 – návštěva Zastoupení Karlovarského kraje – Werner
Hauptmann
3. den – 17.5.2007
09:00 – Zastoupení Plzeňského kraje – Zbyněk Prokop, vedoucí
Zastoupení(Avenue d’Auderghem 22 – 28)
11:00 – Zastoupení Libereckého kraje – Josef Jarý (Avenue d‘
Auderghem 84) a Zastoupení Středočeského kraje – Dana Krutinová
(Avenue d‘ Auderghem 84)
14:00 – odjezd z Bruselu
22:50 – příjezd do ČR

Průběh pracovní cesty
Průběh a
výsledky cesty:

V první části pracovní návštěvy se zástupci kraje setkali s paní
Martinou Vávrovou, asistentkou europoslance a předsedy Výboru pro
životní prostředí veřejné zdraví a bezpečnost potravin MUDr. Miroslava
Ouzkého. Paní Vávrová provedla zástupce kraje oběma budovami

evropského parlamentu, ukázala jim evropské kanceláře europoslanců,
zasedací místnost nazývanou Hemicycle, kde se jednou měsíčně konají tzv.
miniplenární zasedání. Zasedání jsou veřejná a návštěvníci se mohou
pohybovat v prostorách zasklených balkónů. Hemicycle má přesný počet
míst dle počtu poslanců. V budovách jsou dále jednací místnosti, prostory
určené k různým společenským akcím a výstavám společně s nově
vybudovanou stanici rádia, která usnadňuje přenos rozhovorů
s jednotlivými europoslanci. Zástupci kraje se po krátké prohlídce odebrali
do prostor osobní kanceláře pana doktora Ouzkého, kde diskutovali s paní
Vávrovou na různá témata. Jednalo se zejména o dělení parlamentu, jeho
chodu, schvalovacího procesu, další aktivity kanceláří europoslanců,
lobbingu, otázky týkající se jednotlivých výborů a dalších témat. Po
ukončení diskuze se zástupci kraje přemístili do prostor infopointu, kde byli
k dispozici různé publikace a mapy týkající se Evropské Unie ve všech 21
členských jazycích.
Dále navštívila krajská delegace Stálé Zastoupení České republiky
při Evropské Unii, kde se setkala s tiskovým mluvčím panem Janem
Vytopilem, který je seznámil s projektem Českého domu a náplní práce
Stálého Zastoupení. Obeznámil zástupce kraje s důležitostí Stálého
Zastoupení ČR v Bruselu a jeho spolupráce se všemi ústředními orgány
státní správy. Zmínil se o důležitosti médií, která jsou nejvíce kumulována
právě v Bruselu a dále se hovořilo na téma „Český dům“, Zastoupení
jednotlivých krajů České republiky a spolupráce s nimi. Zdůrazněna byla
důležitost Zastoupení pro jednotlivé kraje a umístění většiny českých
institucí zastoupené v Bruselu do jedné společné budovy. Dalším tématem
diskuze se stalo předsednictví České republiky v roce 2009. Po delším
rozhovoru se zástupci kraje společně s panem Vytopilem odebrali do
sousedícího domu, který je v současné době rekonstruován a dne
11.10.2007 se slavnostně otevře jako „Český dům“ za přítomnosti předsedy
vlády pana Miroslava Topolánka a místopředsedy vlády pro evropské
záležitosti senátora Alexandra Vondry. Součástí slavnostního aktu bude též
prezentace krajů a jiných českých institucí. Tiskový mluvčí provedl
delegaci celou budovou a oznámil, že podmínky týkající se pronájmu
plochy jednotlivým Zastoupením krajů má na starosti zástupce
Karlovarského Zastoupení pan Werner Hauptmann. Na základě tohoto
poznatku byla domluvena schůzka s Karlovarským Zastoupením, která
původně nebyla v programu delegace. V Českém domě budou sídlit další
české agentury jako je České centrum, Czech Turism, CzechInvest, Czech
Trade, společnost CEBRE a ČSA.
Druhá část pracovní cesty se zaměřila na návštěvy Zastoupení
jednotlivých krajů. První navštívili zástupci Ústeckého kraje Zastoupení
města Prahy. V Pražském domě delegaci uvítala slečna Linda Kopecká.
Nejprve provedla prohlídku domu a poté uvedla delegaci do zasedací
místnosti, kde následovala diskuze na téma Zastoupení, jeho náplň práce,
chod, úloha, spolupráce s ostatními institucemi a zpětné vazby s krajem.
Dále se hovořilo o dalších aktivitách Pražského Zastoupení. Linda Kopecká
jako koordinátora Výboru regionů se též zmínila o nadcházející velké akci
Open days 2007, která se bude konat 8. – 11.10.2007 a které se zúčastní
nejméně polovina Zastoupení všech 300 regionů. Dále zástupce kraje
seznámila se strukturou Zastoupení a zmínila se o důležitosti navazování
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kontaktů a jejich pozdějšího využívání v práci pro kraj. Dalšími body
diskuze se staly média a jejich důležitost, Výbor regionů a jeho členství a
seminář pro hejtmany konaný 6.6.2007 v Bruselu na téma mimorozpočtové
financování - public private projekty a jejich praktické využití, který má
organizačně na starosti pan Werner Hauptmann z Karlovarského
Zastoupení.
Ke konci schůzky zástupci kraje hovořili s Lindou Kopeckou o
účelech Zastoupení v počátcích zřizování Zastoupení jednotlivých krajů.
Jako nejdůležitější důvody uvedla Linda Kopecká zajišťování vazeb mezi
Evropou a krajem a projekt technické pomoci operačních programů. Dále
se hovořilo o počtu potřebných členů Zastoupení a jejich uspořádání
v různých krajích a o důležitých kritériích pro výběr vhodného kandidáta
pro Zastoupení.
Po ukončení jednání se slečnou Lindou Kopeckou se odebrali
zástupci Ústeckého kraje k návštěvě kraje Karlovarského, kde se setkali
s panem Wernerem Hauptmannem. Jednání se zástupcem Karlovarského
Zastoupení bylo jedním z nejvíce přínosných jednání, jelikož je styčnou
osobou v otázkách týkajících se „Českého domu“. Zároveň se ústecká
delegace nechala informovat o semináři o mimorozpočtovém financování
pro hejtmany, o kterém se zmínila Linda Kopecká. Stejně tak jako k otázce
semináře, tak i k využití Českého domu ke zřízení Zastoupení Ústeckého
kraje byly podány Ústeckým zástupcům následující informace. Zástupce
Karlovarského kraje, který má celou záležitost na starosti zaslal informaci o
možnosti využití „Českého domu“ a informoval i o semináři, konaného
6.6.2007, kontakt, který měl na Krajském úřadě Ústeckého kraje
prostřednictvím emailu a požádal o předání informace kompetentní osobě.
Kontakt, který pan Hauptmann měl, nezajistil rychlou zpětnou vazbu, a
zástupci Karlovarského kraje nezprostředkoval další kontakty, na které by
se zástupce mohl obrátit. Z tohoto důvodu nedošlo k přesunu informací
z Bruselského prostředí na odbor kanceláře hejtmana, který se danou
otázkou zabývá. K semináři pan Hauptmann doplnil, že semináře se
zúčastní i partnerský region z Velké Británie. Dalším bodem jednání se
stala schůzka, která se uskuteční druhý den po výše uvedeném semináři.
Schůzka se bude týkat jednání stávajících a nově zřizovaných Zastoupení o
ploše, nájmu, domluvení možnosti parkovacích míst a umístění jednotlivých
Zastoupení v Českém domě. Dále pan Hauptmann uvedl, že se zde bude
jednat o podepsání nájemních smluv a přislíbil zprostředkování dalších
informací.
Třetí den pracovní cesty se uskutečnila schůzka se Zastoupením
Plzeňského kraje. Zde ústeckou delegaci přivítal Zbyněk Prokop, bývalý
vedoucí odboru strukturálních fondů a též bývalý vedoucí odboru vnějších
vztahů. Účastníci jednali zejména o praktických otázkách Zastoupení.
Shodně se vyjádřil k otázce kandidáta na Zastoupení jako slečna Kopecká.
Dále se zmínil o možných variantách způsobu zaměstnání zástupce
Zastoupení a jeho názor na konkrétní varianty. Dále pan Zbyněk Prokop
seznámil zástupce Ústeckého kraje s důležitostí navazování kontaktů
s jinými regiony i ze zahraničí. Partnerským regionem Plzeňského kraje je
West Midlands z Velké Británie. Pohovořil o vzájemné spolupráci a jejích
přínosech. Později se vedl dialog na téma Český dům, přestěhování
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Zastoupení během letních měsíců, využití Českého domu a o jeho přínosu
v oblasti PR a médií. Dále pak pan Prokop prezentoval úlohy Zastoupení
krajů. Prioritou označil regionální operační program, snahu o podílení se na
legislativě, třídění informací pro kraj a prezentaci kraje. Mezi další aktivity
svého Zastoupení zahrnul spolupráci s hospodářskou komorou či různými
městy kraje zejména s městem Plzeň a další iniciativy.
Poslední návštěva se konala v domě Zastoupení Středočeského
kraje, ve kterém též sídlí Zastoupení kraje Libereckého. Zde se ústecká
delegace setkala s Danou Krutinovou zástupkyní Středočeského Zastoupení
a panem Pavlem Brandou a Josefem Jarým, kteří zastupovali kraj
Liberecký. Okruh diskutovaných otázek a témat se podobal jednáním
v předchozích Zatoupeních. Účastníci hovořili o náplni Zastoupení, o
způsobu zřizování Zastoupení kraje, o schopnosti vybrat vhodného
kandidáta na zástupce Zastoupení a o dalších otázkách spojených s náklady
na umístění zástupce Zastoupení do Bruselu. Dále se zástupci Zastoupení
zmínili o vzájemné výhodnosti využití stážistů, o výborné spolupráci mezi
Zastoupeními a o výhodnosti Zastoupení kraje v Bruselu zejména do
budoucnosti. Zastoupení se shodla na informaci, týkající se nutné doby pro
orientaci nového Zastoupení a navázání důležitých kontaktů, nejméně 2
roky.
Závěr:
Z pracovní cesty vyplynula nutnost zřídit Zastoupení Ústeckého
kraje v Bruselu nejpozději do konce roku 2007, provést výběrové řízení na
zástupce Ústeckého kraje s nástupem do 10 měsíce tohoto roku a zúčastnit
se semináře konaného v Bruselu 6.6.2007 spojeného s důležitou schůzkou
7.6.2007, na které budou stávající Zastoupení a nově zřizovaná Zastoupení
jednat o ploše, nájmu a umístění jednotlivých Zastoupení v Českém domě.
Důležitá akce pro prezentaci Ústeckého kraje je nejen návštěva akce Open
Days 2007, konané 8. -11.10.2007 a zapojení se do navazování kontaktů,
ale též zejména účast na otevírání Českého domu 11.10.2007.
Spolucestující:

Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Miroslav Plánička, řidič

Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Š. Varhulíková

Datum:

22.5.2007
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