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Tisková zpráva: 

Libertariánský institut poslal všem českým poslancům a senátorům otevřený dopis s výzvou, aby 

pověřili vládu k podání žaloby na Evropskou komisi (ZDE) 

Dne 23. května 2018 byl všem poslancům a senátorům Parlamentu ČR zaslán otevřený dopis, ve 

kterém je Libertariánský institut vyzývá k přijetí usnesení, kterým by pověřili vládu ČR k podání žaloby 

k Soudnímu dvoru EU na zrušení Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro rozpor se Smlouvou o 

fungování EU. 

„Naprostá většina z poslanců a senátorů, od kterých máme zpětnou vazbu, považuje dotace do 

průmyslu za škodlivé pro hospodářskou soutěž, jen nevědí, co by s tím mohli dělat. Přitom stačí 

nestrkat hlavu do písku a využít možností, které nám členství v EU dává“, uvádí k tomu ředitel 

Libertariánského institutu Roman Kříž. 

Smlouva o fungování EU stanoví zásadu, že stát nesmí zasahovat do hospodářské soutěže. tzv. blokové 

výjimky tvoří právní titul, na základě kterého může vláda prakticky libovolně zasahovat do 

hospodářské soutěže a protěžovat vybrané podniky.  

„Dotace ničí konkurenci a jsou likvidační zejména pro malé a střední podniky. Pro úspěch firem již není 

důležité co nejlépe uspokojovat požadavky zákazníků, ale co nejvíce vyčerpat ze společných peněz. 

Celý systém nás vrací do systému socialistického plánování, kdy vyhovět úředníkům je výhodnější, nežli 

tvrdě pracovat a vyrábět to, co lidi chtějí“, pokračuje ředitel Libertariánského institutu. 

V případě, že některá z komor Parlamentu přijme takovéto usnesení, bude vláda nucena podat žalobu 

na Evropskou komisi. Pokud by tak neučinila, hrozilo by, že by Česká republika odpovídala za škodu 

vzniklou nedotovaným podnikům tím, že byli podpořeni jejich konkurenti. Potenciální škoda může 

dosahovat desítek miliard korun. 

„Konečně se ukáže, zda skutečně může být náš hlas v EU slyšet, že nejsme pouhými přitakávači 

mocných“, dodává Roman Kříž. 

 

V Praze dne: 23.5.2018 
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