
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Evropská komise obdržela podnět k zahájení řízení s ČR o vrácení 3 mld. EUR z Operačního 

programu Podnikání a Inovace 

Evropská komise dne 10. května 2018 obdržela upřesněnou oficiální stížnost od Petra Fryče, majitele 

zkrachovalé Východočeské tiskárny, na protiprávní podporu realizovanou v rámci Operačního 

programu podnikání a inovace (OPPI).  

Operačnímu programu je vytýkána řada formálních i věcných pochybení, v jejichž důsledku by mělo 

dojít k vrácení téměř 100 miliard Kč do rozpočtu EU. 

„Dotace byly zneužity k nepřijatelným zásahům do hospodářské soutěže. Operační program nesplňuje 

podmínky tzv. blokových výjimek a jeho realizace byla v příkrém rozporu se Smlouvou o fungování 

EU“, říká k tomu Roman Kříž, ředitel Libertariánského institutu, který Petra Fryče zastupuje. 

Paralelně se stížností k Evropské komisi leží u soudu i žaloby na Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve 

kterých se Petr Fryč a další podnikatelé postižení dotacemi domáhají na státu náhrady škody ve výši 

stovek milionů korun.  

 „Všichni se tváří, že v EU žijeme v tržním hospodářství, přitom stát dotacemi rozhoduje o bytí či nebytí 

prakticky každého hospodářského subjektu. K prosperitě už, bohužel, nevede tvrdá práce a 

schopnosti, ale možnost čerpat dotace. To by se mělo změnit, pokud EU nechce zkrachovat jako 

bývalý sovětský blok“, pokračuje ředitel Libertariánského institutu. 

Evropská komise má nyní lhůtu, během které si musí vyžádat potřebné dokumenty od České 

republiky a rozhodnout o tom, zda zahájí řízení o vrácení protiprávní podpory. Pokud bude řízení 

zahájeno, dojde nejen k vrácení finančních prostředků do rozpočtu EU, ale český stát musí 

neprodleně zahájit řízení o vrácení všech takto rozdělených prostředků s příjemci dotací z celého 

OPPI. 

„Pokud Evropská komise nebude okamžitě jednat, zažalujeme ji u Soudního dvora EU. Není možné, 

aby docházelo k takovým zvěrstvům. Zároveň oslovujeme i poslance a senátory s výzvou, aby Česká 

republika zažalovala Evropskou komisi o protiústavnost stávajícího systému tzv. blokových výjimek, 

které jsou čím dál víc zneužívány jako bianco šek pro ničení konkurence. Kdo nebere eurodotace a 

nevystavuje si vděčně modrou cedulku s hvězdami oznamující, jak se mu díky EU skvěle daří, ten má 

smůlu“, uzavírá Roman Kříž  

V Praze dne: 10.5.2018 
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