
Zápis z jednání mezi zástupci Ekologického právního servisu, občanským sdružením 

(dále jen EPS) na straně jedné a Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou 

CzechInvest na straně druhé dne 25. února 2008 od 14.00 v budově MPO Politických 

vězňů 20 

 

Účastníci: EPS:   (Mgr. Franc, Mgr. Nezhyba) 

  MPO:   Ing. Elfmark, Ing. Vaštyl, Ing. Piecha, Ing. Boučková, 

Ing. Večeřa, Ing. Matějíčková, Ing. Haken 

  CI:   Mgr. Rudyšarová, Ing. Kočárek, Ing. Reichl 

 

 

Závěry jednání: 

 

1) Účastníci se shodli na tom, že došlo k porušení Deklarace o porozumění uzavřené dne 

30. 10. 2006, a to v bodě 4. tím, že MPO v textu výzvy do programu Nemovitosti neuvádí 

požadavek, aby žadatel u projektů greenfield doložil a prokázal, 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. 

 

2) MPO prohlásilo, že bude usilovat o to, aby toto porušení bylo do budoucna odstraněno. 

Protože však text výběrových kritérií a výzvy je konsensuálně odsouhlasován hlavními 

sociálními partnery (z řad územní a zájmové samosprávy, dalších dotčených ministerstev, 

vysokých škol, vědy a výzkumu apod.) prostřednictvím jejich účasti v Monitorovacím 

výboru, nemůže se MPO zavázat výslovně, že toto porušení odstraní, neboť ovlivnění 

výsledku hlasování Monitorovacího výboru není plně v moci MPO. 

 

3) MPO prohlásilo, že zašle zástupcům Ekologického právního servisu jednací řád 

Monitorovacího výboru. 

 

4) MPO prohlásilo, že Ekologický právní servis obdrží od MPO návrh, jakým bude text výzvy 

upraven (dosud není vyjasněn rozsah, v jakém bude na žadatelích požadováno prokázání 

splnění podmínky - viz bod 1) tohoto zápisu). V této věci mohou zástupci EPS jednat s Ing. 

Piechou (gestorský útvar MPO) a Ing. Kočárkem (garant programu Nemovitosti v rámci 

Agentury CzechInvest). Po odsouhlasení ze strany Ekologického právního servisu je nutný 

přibližně týden na per rollam schvalovací proceduru členy Monitorovacího výboru (nutná je 

nadpoloviční většina členů). Text upravené výzvy bude členům Monitorovacího výboru 

předložen nejpozději k 10. březnu 2008. Pokud schvalovací procedura nebude ukončena do 

17. března 2008, MPO pozastaví výzvu, aby nedošlo k přijímání nekompletních registračních 

žádostí. 

 

5) Ekologický právní servis potvrdil, že do 17. března 2008 (datum zahájení příjmu 

registračních žádostí do programu Nemovitosti) nebude uplatňovat vůči MPO sankce 

vyplývající z porušení deklarace. 

  

 

Zapsal: Ing. Pavel Večeřa 

V Praze dne 25. února 2008 

 


