
      

 
           Program GARDE - Globální odpovědnost, Ekologický právní servis
            - Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity - 

 

 

 

 
GARDE / Ekologický právní servis 
Dvořákova 13  
602 00 Brno                                    

 
tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 213 373 

www.responsibility.cz, www.eps.cz 
e-mail: brno@eps.cz 

 
Ekologický právní servis, o.s. / IČ:65341490  

sídlo: Převrátilská 330 
390 01 Tábor 

 

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 6. února 2008 

 
 

K termínu a obsahu setkání ve věci porušení čl. 4 Deklarace porozumění  
 

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

porozumění, naše včerejší vyjádření a dnešní e-mail děkujeme za sdělení o tom, že by se jednání 
plánovaného na úterý 19. února 2008 měli zúčastnit jak zástupci gestorského útvaru odpovědného 
za podmínky programu Nemovitosti, vedoucí pracovníci sekce strukturálních fondů Ministerstva průmyslu 
a obchodu (MPO), tak i zástupci agentury Czechinvest.  

 
Nicméně v tomto Vašem sdělení se pouze opakuje složení účastníků (mimo nově uvedené, nicméně 

předpokládatelné účasti zástupců agentury CzechInvest) uvedené v reakci MPO ze dne 23. ledna 2008. 
Podstatou našeho včerejšího vyjádření bylo zjistit „složení předpokládaných účastníků setkání za MPO či 
dalších orgánů a institucí", čímž jsme měli na mysli jména a funkce konkrétních osob, které přinejmenším 
v danou chvíli připadají do úvahy jako účastníci schůzky. 

 
Za zcela stěžejní pak považujeme tu část našeho včerejšího vyjádření, na niž ze strany MPO nebylo 

nijak reagováno, kdy jsme z hlediska obsahu setkání upozornili na skutečnost, že se schůzky zúčastníme 
pouze v případě, pokud se bude jednat především o konkrétním znění upravených textů Výzvy či 
Výběrových kritérií. Trváme totiž na tom, že MPO svůj závazek podle čl. 4 Deklarace porozumění porušilo, 
neboť vylučovací podmínka pro žadatele o dotaci z programu Nemovitosti, tj. podpoření projektu 
na greenfieldu pouze v případě, že žadatel doloží a prokáže, že nemůže svůj projekt umístit na brownfieldu, 
není do Výzvy ani do Výběrových kritérií zanesena. Nedomníváme se, že by tuto podmínku podle čl. 4 
Deklarace porozumění bylo možno splnit jinak, než jejím transparentním uvedením v textu Výzvy nebo 
ve Výběrových kritériích, protože pouze tak mohou být žadatelé informováni o nutnosti splnění této 
podmínky a předložit k žádosti relevantní dokumenty její splnění prokazující.  

 
Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste nám závazně potvrdili námi navržený obsah schůzky - 

jednání o konkrétním znění upravených textů Výzvy či Výběrových kritérií -, které bychom se mohli 
v plánovaném termínu v úterý 19. února 2008 v Praze zúčastnit. 

 
Vzhledem k našemu časovému zaneprázdnění si bohužel nemůžeme dovolit zúčastnit se setkání 

v Praze, na němž by zástupci MPO a CzechInvestu v zásadě jen obhajovali svůj postup a v intencích reakce 
MPO ze dne 23. ledna 2008 nás přesvědčovali o tom, že „MPO nehodlá své závazky promítnuté 
do operačního programu jakkoli obcházet či dokonce neplnit.“ Taková schůzka by pro nás totiž nebyla 
účelná či přínosná. V případě, že MPO a CzechInvest tedy hodlají s námi diskutovat uvedeným způsobem či 
probírat jiné, než námi navržené téma, pak navrhujeme, aby se takové setkání uskutečnilo v Brně, kde 
máme svou kancelář. Děkujeme za pochopení. 

 
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 
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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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