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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 20. února 2008 

 
 

K jednání ve věci porušení čl. 4 Deklarace porozumění  
 

Vážený pane Elfmarku, 
 
včerejšího dne nám bylo doručeno vyjádření agentury CzechInvest ze dne 15. února 2008, 

čj.: 00770/08/O/UVS/HOS podepsané paní Alexandrou Rudyšarovou, pověřenou řízením CzechInvestu, 
v níž reaguje na naše oznámení o porušení Deklarace porozumění ze dne 4. ledna 2008.  

 
Sdělujeme Vám, že obsah odpovědi CzechInvestu považujeme za politováníhodný. S tvrzeními, 

kterými CzechInvest odůvodňuje postup v souladu s Deklarací porozumění, jsme se jednak měli možnost již 
dříve seznámit v reakci MPO. Na druhé straně se pak ve vyjádření CzechInvestu nově objevuje poměrně 
ultimativní výzva k bezodkladnému odstranění naší tiskové zprávy oznamující porušení Deklarace ze strany 
MPO a CzechInvestu z webových stránek www.eps.cz.  

 
V návaznosti na naši vzájemnou komunikaci k termínu a obsahu schůzky plánované na pondělí 

25. února 2008 v 14:00 hod. v Praze, v jejímž rámci MPO deklarovalo připravenost věcně jednat o způsobu 
naplnění svých závazků, proto vyjadřujeme přesvědčení, že nadále platí tento obecně dohodnutý účel 
jednání včetně námi požadovaného návrhu jednat o konkrétním znění upravených textů Výzvy k předkládání 
projektů v rámci OPPI Programu Nemovitosti (či případně výběrových kritérií). Pokud tedy CzechInvest 
hodlá na plánovaném jednání naše tvrzení o porušení Deklarace porozumění, které jsme opakovaně 
poměrně podrobně odůvodnili, dále zpochybňovat způsobem, který použil ve svém citovaném vyjádření, 
musíme zopakovat svou výhradu, že v takovém případě by schůzka nemohla být u naší strany považována 
za účelnou. Děkujeme za pochopení. 
 

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 a 
pana Michala Koryčánka, náměstka generální ředitelky 
 
zasláno na e-mailové adresy: Alexandra.Rudysarova@czechinvest.org a Michal.Korycanek@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 
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