
Text stížnosti k Ombudsmanovi EU 
 

Na který orgán nebo instituci Evropské unie (EU) si chcete stěžovat? 

Evropská komise  

Proti jakému rozhodnutí nebo záležitosti si stěžujete? Kdy jste se o něm dozvěděl? Je-li nutné, 
vložte přílohy 

Dne 10.5.2018 byla Evropské komisi (EK) doručeno doplnění stížnosti Petra Fryče 
http://www.libertarianskyinstitut.cz/wp-
content/uploads/2018/05/EU_doplneni_stiznost_0905_18.pdf). Doplnění navazuje na původní 
stížnost z roku 2016, ve které si Petr Fryč stěžoval na poškození své firmy dotacemi, realizované v 
rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).  
Na základě původní stížnosti proběhl konferenční hovor (mj. i) s pracovníkem EK, ve kterém byl 
právní zástupce pana Fryče vyzván k upřesnění toho, v čem spatřuje protiprávnosti podpory 
realizované v rámci OPPI, jejímž výsledkem bylo výše zmíněné doplnění. 
Už samotný fakt, že právní zástupce Petra Fryče musel nahradit činnost EK, která se "prima facie" 
vyjádřila k původní stížnosti tak, že nespatřuje protiprávnost státní podpory realizované na základě 
tzv. blokových výjimek, naznačuje nedbalost Komise a neochotu se problémem zabývat. Nekonání v 
současné době (po doplnění stížnosti o právní a ekonomické argumenty) způsobuje nebezpečí 
vzniku škody (cca 3 mld EUR) v důsledku promlčení. 
O doplnění stížnosti byli infromováni (kromě orgánů ČR) i předseda Výboru pro regionální rozvoj EP 
(REGI) a předsedkyně Kontrolního výboru EP (CONT), dne 15.5.2018 bylo učiněno podání na 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) - zatím rovněž bez odezvy. 

Co podle Vás udělal orgán nebo instituce EU nesprávně? 

EK se ve skutečnosti nijak nezabývala původní stížností Petra Fryče s poukazem na tzv. blokové 
výjimky. Není zjevné, že EK se zabývá doplněním stížnosti, resp. že podniká jakékoliv kroky v tomto 
směru.  
EK by měla podle názoru stěžovatele neprodleně zahájit formální řízení o vrácení protiprávní 
podpory, které jí poskytuje půlroční lhůtu pro zjištění okolností, která staví promlčecí lhůtu. 
Nezahájením formálního řízení se EK vystavuje nebezpečí, že dojde k promlčení a tedy vznikne škoda 
na rozpočtu EU. Nezahájením řízení se rovněž EK vystavuje nebezpečí, že bude panem Fryčem 
zažalována u Soudního dvora EU o náhradu škody způsobené její nečinností (v dané věci je u 
příslušného soudu v ČR vedeno řízení o náhradu škody, jehož součástí je předpokládaně i postoj EK k 
realizaci OPPI. 

Co by podle Vás měl orgán nebo instituce udělat za účelem zjednání nápravy? 

Neprodleně zahájit řízení o vrácen protiprávní státní podpory ve smyslu kapitoly III Nařízdení Rady 
(EU) 2015/1589. 

Kontaktoval jste se již dotčený orgán nebo instituci EU s cílem dosáhnout nápravy? 

Ne  
Nevíme jak 

Pokud se stížnost týká pracovněprávního vztahu s orgány nebo institucemi EU: využil jste všech 
možností, které pro podání interních žádostí a stížností poskytuje služební řád? Pokud ano, 
vypršely již lhůty pro odpověď orgánů? 

Neuplatňuje se  

Byl předmět Vaší stížnosti rozhodnut soudem nebo je soudem projednáván? 

Ne  
Počátkem roku 2017 byla podána žaloba na Ministerstvo průmyslu a obchodu na náhradu škody 
způsobené nesprávným úředním postupem, stížnost k EK má však globálnější charakter - jde o 
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posouzení protiprávnosti státní podpory realizované prostřednicvím celého OPPI. 
Žaloba na EK k Soudnímu dvoru EU je v přípravě, máme však za to, že je proti smyslu fungování EU i 
proti zásadě efektivity, abychom se domáhali plnění role EK u Soudního dvora EU. 

Potvrďte prosím, že jste četli níže uvedené informace. 

Seznámili jste se s informačním sdělením o zpracování údajů a zachování mlčenlivosti  

Souhlasíte s tím, že Vaše stížnost může být předána jinému orgánu nebo instituci (evropské nebo 
vnitrostátní), pokud evropský veřejný ochránce práv rozhodne, že není oprávněn ji řešit? 

Ano  

  
  
 


