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Přenos znalostí a zkušeností 

z aktivit projektu POSTA 

Leoš Horníček 

Instituce a programy EU 

Informace ze stáže v Bruselu 
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Školicí stáž 

Název: 

Školicí stáž „Interoperabilita“ (dopravní část) 
 

Organizátor: 

Bohemia EU Planners s.r.o. (PhDr. Vendula Raymová) 
 

Termín: 

19.-21. února 2013 
 

Místo: 

Brusel, Belgie 
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Setkání s velvyslancem ČR v Belgii 

Ing. Ivo Šrámek - mimořádný a 

zplnomocněný velvyslanec ČR 

v Belgickém království od 10. 7. 2011 

 diskutovány byly možnosti navázání 

vzájemné spolupráce s belgickými 

institucemi v oblasti železniční 

dopravy 

 zmíněn velký zájem přístavu 

v Antverpách o přepravu zboží 

z České republiky po železniční síti 
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Informace o úřadech v Bruselu 

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace 

(CZELO) - http://www.czelo.cz 

 napomáhá úspěšnému zapojení českého výzkumu do 

evropské výzkumné spolupráce, a to zejména 

prostřednictvím RP EU pro výzkum a vývoj 

 poskytuje bezplatné služby výzkumníkům ze všech oborů 

a výzkumných subjektů v ČR 

 zprostředkovává setkání českých výzkumníků s úředníky 

Evropské komise pro prezentaci výzkumných témat a 

návrhů projektů 

  

 

 

http://www.czelo.cz/
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Informace o úřadech v Bruselu 

Evropský parlament (EP) - 

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs 

 orgán EU, který reprezentuje její občany (celkem 754 

poslanců, ČR má 22 poslanců) 

 základní pravomoce EP jsou: legislativní, rozpočtová a 

kontrolní 

 EP dohlíží na všechny aktivity EU 

 sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament 

pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) 

a Lucemburku (sekretariát)  

 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Informace o úřadech v Bruselu 

Evropská komise (EK) - http://ec.europa.eu 

 výkonný orgán EU, který zastupuje zájmy Unie jako 

celku, nikoli zájmy jednotlivých členských zemí (27 členů) 

 předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě, 

řídí a provádí politiky EU a plní rozpočet EU 

 činnost EK je zabezpečována prostřednictvím 

Generálních ředitelství a úřadů -> Generální 

ředitelství pro vědu a výzkum 

 sídlí v moderní budově „Berlaymont“ ve tvaru písmene X, 

některé části jsou dislokovány v Lucemburku  

 

 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Informace o úřadech v Bruselu 

Evropská rada (ER) - http://www.european-

council.europa.eu 

 vrcholný orgán Evropské unie 

 členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských 

zemí EU 

 dává EU nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její 

obecné politické směry a priority 

 po každém svém zasedání je povinna předložit EP 

zprávu o jednání a každoročně písemnou zprávu 

o pokroku dosaženém EU 

 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Informace o úřadech v Bruselu 

Výbor regionů (VR) - 

http://cor.europa.eu/cs/Pages/home.aspx 

 poradní orgán, který reprezentuje regionální a místní 

samosprávné celky v EU 

 má v současnosti 344 členů (a stejný počet náhradníků) 

ze všech 27 členských států EU 

 úkolem Výboru regionů je vyjadřovat názory místních a 

regionálních samosprávných celků na právní předpisy EU 

 za tímto účelem předkládá zprávy (tzv. stanoviska) 

k návrhům EK 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Výbor regionů 

Markéta Franková 

 vedoucí české Společné překladatelské služby Výboru 

regionů a Evropského hospodářského a sociálního 

výboru 

 diskuse o činnosti a významu Výboru regionů a 

Hospodářského a sociálního výboru a zástupcích ČR 

v těchto výborech 

 ČR má v každém výboru 12 zástupců. EHSV se dělí na 

6 sekcí, přičemž 2. sekce je zaměřena též na dopravu a 

infrastrukturu 

http://ec.europa.eu/
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College of Europe v Bruggách 

 setkání s dr. Phedonem Nicolaidesem a jeho kolegou 

 prezentováno pedagogické zaměření univerzity 

(mezinárodní vztahy, diplomacie, evropská politická, 

administrativní, právní, ekonomická a všeobecná studia) 

 zajišťují letní kurzy pro projektové manažery i v oblasti 

železniční infrastruktury (UIC/CEN/ČD) 

 více na http://www.coleurope.eu/ 

 

http://www.coleurope.eu/
http://www.coleurope.eu/
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Účast na workshopu TEN-T EA 

 workshop pro projektové manažery organizovaný EK, 

resp. Výkonnou agenturou pro transevropskou dopravní 

síť TEN-T EA v konferenčním centru Albert Borschette 

 prezentace o vývoji TEN-T sítě, úspěšnosti podpořených 

projektů a dalších možnostech finanční podpory projektů 

 TEN-T EA zajišťuje technickou a finanční stránku 

realizace a řízení programu TEN-T, ve spolupráci s GŘ 

pro mobilitu a dopravu EK spravuje hlavní projekty 

dopravní infrastruktury v rámci finančních výhledů na 

období 2007–2013. Její mandát končí 31.12.2015. 
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Návštěva Stálého zastoupení ČR při EU 

 Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím 

článkem mezi českou administrativou a unijními orgány  

 diskuse s velvyslancem Ing. Jakubem Dürrem, stálým 

představitelem ČR v COREPER I (Výbor stálých 

zástupců), a Ing. Jiřím Veselým, zástupcem v Radě pro 

dopravu, telekomunikace a energetiku, specialistou na 

silniční a železniční dopravu 

 4. železniční balíček, jeho vize a předpoklad projednání 

v evropských orgánech, kohezní politika EU a možnosti 

získání finančních zdrojů pro ČR (větší důraz je kladen na 

posílení železniční infrastruktury oproti silniční) 
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Návštěva Rady EU 

 rada ministrů (ne Evropská rada), členské státy jsou 

zastoupeny vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni 

zplnomocněným zavazovat svou vládu 

 agenda Rady je připravována Výborem stálých zástupců 

(COREPER)   

 diskuse s Ing. Petrem Blížkovským, ředitelem pro 

ekonomickou a regionální politiku na Generálním 

sekretariátu Rady EU  

 podal podrobné informace o funkci Rady EU, 

legislativním rámci činnosti a vazbě na Evropský 

parlament a Evropskou komisi 
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Finanční nástroje 

Rámcové programy ES 

 7. rámcový program (2007-2013) 

 8. rámcový program „Horizont 2020“ (2014-2020) 
 

Erasmus pro všechny (2014-2020) 

 mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání 

 spolupráce v oblasti inovací a osvědčených postupů 
 

Zajímavá témata 

 Urban infrastructure, Smart energy, Age-friendly 

environment, … 
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Děkuji za pozornost! 

 
Ing. Leoš Horníček, Ph.D. 

Fakulta stavební ČVUT 

Katedra železničních staveb 

Thákurova 7, Praha 6 

E-mail: hornicek@fsv.cvut.cz 
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