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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
k rukám pana Miroslava Elfmarka  
ředitele sekce strukturálních fondů 
 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 
zasláno na e-mailové adresy: elfmark@mpo.cz a vaskova@mpo.cz  

 
V Brně dne 31. ledna 2008 

 
 

Reakce na vyjádření MPO k Oznámení GARDE-EPS ze dne 4. ledna 2008 
o porušení čl. 4 Deklarace porozumění  

 
Vážený pane Elfmarku, 

 
děkuji Vám za Vaši reakci ze dne 23. ledna 2008, č.j. 1016/08/08100/08000/21/01 na naše 

Oznámení o porušení čl. 4 Deklarace porozumění a výzvu k odstranění tohoto porušení při implementaci 
programu Nemovitosti ze dne 4. ledna 2008. Tato reakce nám byla doručena dne 25. ledna 2008. 

 
Skutečnost, že Řídící orgán OPPI podle Vašeho vyjádření nebyl dostatečně informován o našich 

jednáních s pracovníky CzechInvestu, pro něž nemohl na ně reagovat dříve, považujeme za 
politováníhodnou. Předpokládali jsme, že vzhledem k tomu, že na těchto schůzkách bylo jednáno o 
společných závazcích MPO a CzechInvestu, tento MPO pravidelně o jednáních s námi informoval. Výstupy 
z těchto jednání, naše vyjádření a reakce MPO a CzechInvestu (či dalších subjektů) pak již několik měsíců 
zveřejňujeme na našich internetových stránkách (viz http://www.responsibility.cz/index.php?id=386). Aby 
však nedošlo k jakýmkoliv nejasnostem v komunikaci, budeme do budoucna naše vyjádření, byť by měla být 
primárně určená CzechInvestu, zasílat na vědomí také MPO.  

 
V reakci na Vaše vyjádření musíme dále konstatovat, že i poté, co jsme jej prostudovali, setrváváme 

na našem stanovisku, podle něhož byl v daném případě čl. 4 Deklarace porozumění ze strany MPO 
a CzechInvestu porušen. Nicméně s odkazem na Vás návrh uvedený v reakci přijímáme nabídku 
k jednání se zástupci gestorského útvaru MPO odpovědného za podmínky programu Nemovitosti 
a odpovědnými vedoucími pracovníky sekce strukturálních fondů. Dovolujeme si Vás proto požádat o návrh 
vhodných termínů v druhé polovině února 2008 tak, abychom mohli příhodný termín společně nalézt 
nejpozději do 15. února 2008. Předem děkujeme za vyjádření. 
 

S pozdravem,  
Pavel Franc a Jiří Nezhyba 
Program GARDE - Globální odpovědnost 
Ekologický právní servis 

 
Na vědomí: 
1) Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
 
k rukám pana ministra Martin Římana, 
a pana Roberta Szurmana, zmocněnce ministra pro projekt Hyundai 
 
zasláno na e-mailové adresy: riman@mpo.cz a szurman@mpo.cz 
 
2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 
 
k rukám paní Alexandry Rudyšarové, generální ředitelky a 
pana Michala Koryčánka, náměstka generální ředitelky 
 
zasláno na e-mailové adresy: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a Michal.Korycanek@czechinvest.org 
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