
Program GARDE - Globální odpovědnost 
- Global Alliance for Responsibility, Democracy and Equity – 

1) Ministerstvo průmyslu a obchodu

k rukám pana ministra Martin Římana,
pana Miroslava Elfmarka, ředitele Sekce strukturální fondy
a pana Mariana Piechy, pověřeného řízením odboru podnikání 

zasláno na e-mailové adresy: riman@mpo.cz, elfmark@mpo.cz a piecha@mpo.cz 

2) Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

k rukám paní Alexandry Rudyšarové, generální ředitelky a
pana Patrika Reichla, ředitele divize regiony

zasláno na e-mailové adresy: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a patrik.reichl@czechinvest.org

V Brně dne 6. dubna 2009

Výzva k zaslání zprávy o naplňování čl. 4 Deklarace porozumění

Vážení,

na základě vztahů založených Deklarací porozumění ze dne 3. listopadu 2006 (dále jen „Smlouva“) 
a jejího bodu č. VII  Závěrečných ustanovení,  Ekologický právní servis (EPS), jakožto účastník Smlouvy, 
předkládá Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a agentuře pro podporu podnikání a investic 
CzechInvest (dále jen „CzechInvest“) tuto výzvu k zaslání zprávy o naplňování čl. 4 Smlouvy. 

Tato výzva navazuje na naši předchozí výzvu ze dne 21. 11. 2008, na níž nám bylo ze strany MPO 
odpovězeno dne 5. 12. 2008. MPO nám ohledně naší první otázky k Výzvě k podávání projektů k Programu 
Nemovitosti  odpovědělo, že proces implementace programu Nemovitosti je ve fázi vyhodnocování došlých 
žádostí v rámci 1. Výzvy s tím, že požadované statistiky budou k dispozici až po zasedání hodnotitelské 
komise a podpisu jednotlivých Rozhodnutí o poskytnutí dotace Řídícím orgánem OPPI.

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme opakovaně požádat o informace, jak byl níže uvedený 
závazek v rámci vyhlášené Výzvy k podávání projektů k Programu Nemovitosti v praxi realizován.

Podle čl. 4 Smlouvy jsou MPO a CzechInvest mj. zavázáni: 
• 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,

Zajímají nás následující informace: 

i. kolik bylo podáno projektů k realizaci průmyslové zóny na ploše greenfields a kolik k realizaci 
průmyslové zóny na ploše brownfields;
ii. kolik  z  jednotlivých  druhů  projektů  bylo  podpořeno  či  podpora  byla  přislíbena  a  také  jakou 
částkou, a to jednotlivě a v souhrnu; 
iii. dále nás přirozeně zajímá, zda některé z projektů  průmyslové zóny na ploše greenfields byly 
vyřazeny (nepodpořeny) pro nesplnění ve Smlouvě uvedené podmínky;
iv. a případně kolik takových projektů případně bylo. 

Dovolujeme si požádat o doložení poskytnutých údajů patřičnými podklady. Dovolujeme si požádat 
o zaslání zprávy a odpovědi na námi vznesené dotazy týkající se plnění Smlouvy do 30 dnů od doručení této 
výzvy. Za informace předem velice děkujeme.

S pozdravem,
Jiří Nezhyba
program GARDE sdružení EPS
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