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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 12. února 2008 

 
 

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

Vážený pane Elfmarku, 
 
v reakci na Vaše vyjádření ze dne 11. února 2008, č.j. 1016/07/08100/08000/21/I bychom Vám chtěli 

poděkovat za vstřícnou reakci a ochotu věcně jednat o závazcích MPO podle čl. 4 Deklarace porozumění. 
Takové setkání bychom považovali za užitečné. 

 
Vzhledem k naší předchozí telefonické a písemné (e-mailové) komunikaci, v níž mezi námi 

nepanovala shoda o povaze a obsahu jednání, a taktéž jsme neznali plánované složení účastníků schůzky, 
Vám však s politováním musíme oznámit, že původně navržený termín setkání v Praze dne 19. února 2008, 
již pro nás nepřipadá do úvahy, navíc se naše účast stala v mezidobí nemožnou také 
z nepředpokládatelných osobních důvodů. 

 
Jelikož však na uskutečnění schůzky máme nadále vážný zájem, rádi bychom navrhli nové nejbližší 

možné termíny jednání v Praze, které pro nás připadají do úvahy, a to pondělí dne 25. února, úterý dne 26. 
února či v pátek dne 1. března 2008. 

 
Závěrem si dovolujeme zkonstatovat, že přes informace ve Vaší reakci uvedené - i s ohledem 

na pravidla plynoucí z legislativy EU týkající se OPPI a působnost Monitorovacího výboru OPPI -, nadále 
trváme na tom, že MPO svůj závazek podle čl. 4 Deklarace porozumění porušilo. Z uvedeného důvodu proto 
hodláme s Vámi (a dalšími účastníky budoucí schůzky) jednat o konkrétním znění upraveného textu 
zveřejněné Výzvy, která v rozporu s čl. 4 Deklarace porozumění v něm uvedenou podmínku pro žadatele 
o dotaci z programu Nemovitosti neimplementuje.  

 
Předem děkujeme za reakci. 
 
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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