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Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
k rukám pana Miroslava Elfmarka, ředitele sekce strukturálních fondů 
a pana Mariana Piechy, vedoucího oddělení podnikatelské struktury odboru konkurenceschopnosti 
 
zasláno na e-mailové adresy: elfmark@mpo.cz a piecha@mpo.cz  
----------------------------------------------------------------------------------------  

 
V Brně dne 6. března 2008 

 
 

Reakce na návrh MPO ze dne 4. března 2008 k Výzvě pro program Nemovitosti  
 
 
 

Váţený pane Elfmarku, váţený pane Piecho, 
 
děkujeme vám za zaslání návrhu ohledně úpravy Výzvy programu Nemovitosti OPPI. S povděkem 

taky kvitujeme, ţe příjem registračních ţádostí byl odloţen na 1. dubna 2008.  
 
Bohuţel však v souladu s naším předběţnou reakcí musíme projevit nesouhlas s obsahem 

pozměněné Výzvy navrţeným ze strany MPO. Nemůţeme proto souhlasit s tím, aby v navrţené podobě 
byla k hlasování per rollam postoupena členům Monitorovacího výboru OPPI. K tomu dále uvádíme 
následující, a to i ve vztahu ke skutečnostem, k nimţ jsme se doposavad nevyjádřili.  

 
Předně konstatujeme, ţe naše vyjádření ze dne 3. března 2008, včetně jeho textace, nebylo lze 

vnímat jako náš finální návrh, ale jako příklad, tedy moţnost, jak by MPO mohlo realizovat svůj závazek 
podle čl. 4 Smlouvy.  

 
 

A. Výhrady k návrhu MPO 
 
1. Čestné prohlášení a jeho další (ne)posuzování 

 
Naším cílem je v intencích čl. 4 Smlouvy jak pozitivně motivovat ţadatele k tomu, aby své projekty 

namísto na greenfields (dále jen „GF“) umisťovali na brownfieldech (dále jen „BF“), tak zároveň je od jejich 
úmyslu investovat na GF odradit. Z moţnosti podpory by proto měli být vyloučeni ti ţadatelé, kteří přestoţe 
by ve smyslu čl. 4 Smlouvy mohli, tak svůj projekt na BF nehodlají umístit.  

 
MPO nyní navrhuje, aby ţadatel prokazoval nemoţnost umístit projekt na BF pouze pomocí 

čestného prohlášení, ţe si je „vědom, že v daném místě a čase není schopen obdobný projekt realizovat 
na již zastavěné ploše, nebo že již zastavěná plocha v daném místě a čase není dostatečně velká vzhledem 
k jeho potřebám.“  

 
Ponechme nyní stranou fakt, ţe čestné prohlášení je poměrně diskutabilní prostředek k prokázání 

určitých skutečností (viz níţe). Pokud však návrhu MPO rozumíme správně, pak by za situace, kdyby 
žadatel čestné prohlášení vyplnil, jeho registrační žádost by byla rovnou vyhodnocena jako 
akceptovatelná, ačkoliv můţe (nikoliv nutně musí) být takové čestné prohlášení v rozporu s realitou. 
V opačném případě, pokud by tedy ţadatel čestné prohlášení nevyplnil, byla by jeho registrační ţádost 
automaticky zamítnuta.  

 
Podle návrhu MPO by tedy bylo na odpovědnosti ţadatele, aby citované čestné prohlášení vyplnil 

v souladu se skutečností, a tedy přinejmenším zjišťoval, zda nemůţe svůj projekt umístit místo na GF 
alternativně na BF. V danou chvíli, v roce 2008 - s ohledem na znění a poţadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti - povaţujeme za moţný relevantní zdroj informací o BF Národní databázi brownfieldů (dále jen 
„NDBF“ www.brownfieldy.cz) provozovanou CzechInvestem.  
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Pokud by, podle návrhu MPO, CzechInvest po podání registrační ţádosti hodnověrnost čestného 
prohlášení ţadatele nijak dále neposuzoval, mohli by být v rozporu s čl. 4 Smlouvy a zcela neoprávněně 
zvýhodněni a obdrţet dotace ti ţadatelé zamýšlející svůj projekt umístit na GF, kteří by informace o existenci 
alternativních BF nijak nezjišťovali, a v rozporu s realitou pak čestné prohlášení vyplnili, vůči těm, kteří 
odpovědně informace o existenci BF zjišťují, a přitom se např. po kontaktování CzechInvestu a na základě 
informací z NDBF ukáţe, ţe mohou namísto na GF umístit svůj projekt na BF, a proto by svůj projekt museli 
přehodnotit.  

 
Vzhledem k uvedenému nevidíme důvod, proč by tedy mělo být ponecháno zcela na odpovědnosti 

(v určitých případech de facto na libovůli) ţadatele bez jakýchkoliv kritérií podepsat či nepodepsat čestné 
prohlášení, kdyţ by CzechInvest zjevně mohl „hodnověrnost“ ţadatelova čestného prohlášení na základě 
určitých kritérií posuzovat. 

 
Konstatujeme, ţe je odpovědností MPO či CzechInvestu naplnit závazky podle čl. 4 Smlouvy. Je 

proto třeba, aby ţadatel nejen prokazoval určitou skutečnost, ale také aby dokládal její splnění. S ohledem 
na výše uvedené (i vzhledem k neposuzování „hodnověrnosti“ čestného prohlášení) proto formu čestného 
prohlášení nepokládáme za vhodnou, neboť nemůţe zároveň doloţit i prokázat splnění určité skutečnosti, 
tedy nemoţnosti realizace projektu přípravy zóny na BF.  

   
2. Absence kritérií a netransparentnost Výzvy 

 
Od zmíněné netransparentnosti Výzvy v navrţené podobě se pak přirozeně dostáváme k samotným 

kritériím pro posouzení ţádostí směřujících k vyuţití GF. Je zjevné, ţe v nich spočívá podstata plnění 
závazku MPO a CzechInvestu z hlediska čl. 4 Smlouvy, a z toho důvodu jsme od května 2007 hodlali 
v předstihu před zveřejněním Výzvy o parametrech těchto kritérií jednat, bohuţel se tak přes naši snahu 
nestalo. Ve Výzvě však žádná kritéria nejsou navržena. Ţadatel tedy není transparentně informován 
o zásadních skutečnost ovlivňujících fakt, zda jeho projekt můţe být podpořen, či nikoliv.  

 
 

B. Návrhy GARDE – EPS: Kritéria posuzování projektů zamýšlených na greenfields 
 

Konstatujeme, ţe jsme si vědomi moţných obtíţí týkajících se posuzování schopnosti realizovat 
projekt na alternativním BF, včetně např. majetkových problémů, kdy se můţe ukázat, ţe v daném místě 
a čase sice existuje alternativní BF, ale tento vlastní jiný subjekt či více subjektů, od nichţ se jej ţadateli 
nepodařilo odkoupit. Takové moţné okolnosti však povaţujeme za nikoliv objektivního, ale subjektivního 
charakteru nic neměnícího na skutečnosti, ţe ve zmíněném případě moţnost umístit projekt na BF existuje. 
Skutečnost, ţe ţadatel z nejrůznějších důvodů není schopen dosáhnout na takový BF, by podle našeho 
přesvědčení měla znamenat, ţe takový žadatel by měl být vyloučen z možnosti obdržet dotaci MPO 
z programu Nemovitosti. Uvedené přitom neznamená to, ţe tento projekt nemůţe realizovat (pokud je 
v souladu s územně plánovací dokumentací a bude povolen v rámci správních řízení).  

 
Ostatně, ze strany MPO a CzechInvestu se nám dostalo opakovaných ústních ujištění, ţe takových 

ţádostí směřujících k vyuţití GF se očekává pouze malé mnoţství, z čehoţ plyne, ţe by zde neměla 
existovat váţná obava, ţe finanční prostředky určené na program Nemovitosti nebudou vyuţity.  

 
S ohledem na znění závazku podle čl. 4 Smlouvy „MPO a CzechInvest podpoří při implementaci 

Programu projekt realizace průmyslové zóny na ploše greenfields pouze v případech, kdy žadatel doloží 
a prokáže, že v daném místě a čase není schopen obdobnou průmyslovou zónu připravit na ploše 
brownfields, nebo že průmyslová zóna realizovaná v daném místě a čase na ploše brownfields není 
dostatečně velká vzhledem k reálné či potenciální poptávce ze strany investorů a potřebám daného 
regionu“ navrhujeme, aby byla stanovena tato kritéria pro ţadatele zamýšlející svůj projekt přípravy zóny 
umístit na greenfieldu: 
 

Ţadatel, který bude chtít umístit projekt přípravy zóny na greenfield, v rámci plné žádosti (viz kap. 
6.2. Výzvy) jako přílohy povinně doloží:  

 
i. seznam všech z hlediska výměry relevantních brownfields v daném kraji,  
ii. podrobně uvede důvody, které ho vedou k závěru, že tyto ad i. uvedené brownfields nemůže 

využít pro potřeby projektu přípravy zóny 
 

Tato kritéria navrhujeme zanést do příslušné kap. č. 6.2. Výzvy a specificky do kap. 9.1.1. Výzvy. 
 
Poté bude na posuzovatelích konkrétního projektu, aby vyhodnotili, zda jsou materiály, které ţadatel 

doloţil a jimiţ se snaţí prokázat, ţe nemůţe umístit svůj projekt na BF v daném kraji, a důvody, které 
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ţadatel uvedl, v souladu s realitou. Uvedené tak zůstane plně v kompetenci MPO, které rozhoduje 
o poskytnutí dotace z programu Nemovitosti. 

 
Závěrem konstatujeme, ţe pokud by s těmito kritérii MPO nesouhlasilo, nechť navrhne jiná kritéria 

pro splnění závazků podle čl. 4 Smlouvy. Jsme připraveni o nich dále věcně jednat. 
 
S pozdravem,  

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

 
 
 
Na vědomí: 
 
1) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
Štěpánská 15, 120 00 Praha 
 
k rukám paní Alexandry Rudyšarové, generální ředitelky 
pana Michala Koryčánka, náměstka generální ředitelky a 
pana Petra Kočárka 
 
zasláno na e-mailové adresy: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a Michal.Korycanek@czechinvest.org a 
Petr.Kocarek@czechinvest.org 
 
2) 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 
 

mailto:Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org
mailto:Michal.Korycanek@czechinvest.org
mailto:Petr.Kocarek@czechinvest.org
mailto:riman@mpo.cz
mailto:szurman@mpo.cz

