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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
k rukám pana Miroslava Elfmarka  
ředitele sekce strukturálních fondů 
 
zasláno na e-mailové adresy: elfmark@mpo.cz a vaskova@mpo.cz  

 
V Brně dne 5. února 2008 

 
 

K termínu setkání ve věci porušení čl. 4 Deklarace porozumění  
 

Vážený pane Elfmarku, vážená paní Vašková, 
 
v návaznosti na dnešní telefonický návrh k uskutečnění jednání ve věci plnění čl. 4 Deklarace 

porozumění potvrzujeme, že bychom se mohli zúčastnit schůzky se zástupci gestorského útvaru MPO 
odpovědného za podmínky programu Nemovitosti a odpovědnými vedoucími pracovníky sekce 
strukturálních fondů plánované na úterý 19. února 2008 v 10:00 hod. 

 
K obsahu schůzky však máme důležitou poznámku. Věříme totiž, že schůzka se bude konat 

nad podstatou našeho návrhu obsaženého v Oznámení o porušení Deklarace porozumění ze dne 4. ledna 
2008, a to o konkrétním znění upravených textů Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu 
Podnikání a Inovace Programu Nemovitosti či Výběrových kritérií. Na uvedené ostatně odkazuje první část 
reakce MPO ze dne 23. ledna 2008, v níž se uvádí, že účelem schůzky by měl být smírný postup 
při důsledném naplnění horizontální evropské priority zajišťující udržitelný rozvoj.  

 
V citované reakci MPO je však také uvedeno, že schůzka by měla být zorganizována za účelem 

„nalezení okamžitého vhodného řešení, které by Vás [EPS] dostatečně přesvědčilo o tom, že MPO nehodlá 
své závazky promítnuté do operačního programu jakkoli obcházet či dokonce neplnit.“ S odkazem na naše 
oznámení o porušení Deklarace porozumění a následnou reakci ze dne 31. ledna 2008 k posledně 
citovanému konstatujeme, že trváme na tom, že MPO svůj závazek porušilo. Z uvedeného důvodu bychom 
se schůzky, na níž by účastníci za MPO měli v zásadě pouze obhajovat svůj postup v dané věci, aniž by 
hodlali diskutovat o našem výše naznačeném řešení (změna textů výzvy či výběrových kritérií), které by 
směřovalo k důslednému naplnění závazku MPO podle čl. 4 Deklarace porozumění, z důvodu neúčelnosti 
nezúčastnili. Děkujeme za pochopení. Zároveň si dovolujeme požádat o reakci a sdělení složení 
předpokládaných účastníků setkání za MPO či dalších orgánů a institucí. 
 

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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