Tomáš Czernin
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky,
Sněmovní 176/4,
118 00 Praha, Malá Strana
-----------------------------------Vážený pane poslanče,

Rádi bychom vás poprosili o pomoc.
Nejprve bychom vás rádi informovali o tom, že dne 10.5.2018 byla podána upřesněná stížnost
k Evropské komisi (EK) na protiprávnost státní podpory realizované v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace - OPPI. Stížnost podává Petr Fryč, majitel Východočeské tiskárny, která
zkrachovala, neboť její konkurenti v protěžovaných regionech dostaly dotace představující až
desetiletý zisk VčT. Pana Fryče (a další postižené podnikatele) zastupuje Libertariánský institut i ve
sporu s českým státem, který jsme zažalovali o náhradu škody způsobené nesprávným úředním
postupem.
Evropská komise by podle našeho názoru měla, po zjištění okolností, zahájit s Českou republikou
řízení o navrácení protiprávní podpory (u OPPI jde o téměř 100 miliard Kč) a dohlédnout na to, aby
dotace přidělené soutěžitelům byly vráceny do rozpočtu.
Pokud víme, ještě nikdy nebyla takto komplexně shrnuta věcná i formální pochybení, kterých se český
stát dopouští při realizaci operačních programů v rámci tzv. blokových výjimek. V nejbližší době
začneme pracovat na analogické stížnosti proti Operačnímu programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost - OPPIK, který probíhá v současné době.
Pokud EK nezahájí řízení o vrácení protiprávní podpory na základě této stížnosti, rádi bychom
jménem našich klientů zažalovali EK u Soudního dvora EU o náhradu škody.
Ať už jste nebo nejste příznivcem dotací, předpokládám, že souhlasíte s tím, že dotace nesměřující do
veřejných statků, ale zasahující do hospodářské soutěže na základě blokových výjimek, musí být velmi
pečlivě zvažovány, aby nedošlo ke zvýhodnění některých konkurentů na úkor jiných. Bohužel,
blokové výjimky jsou v současné době brány jako bianco šek k dotační libovůli a dotace jsou českým
státem aktuálně využívány pouze k umělému zvyšování HDP. Takováto praxe odporuje nejen
samotné myšlence tržního hospodářství, ale je v rozporu i se Smlouvou o fungování EU a navazujícími
dokumenty.
Rádi bychom zjistili, zda byste byl ochoten:
a) Podpořit naši pravděpodobnou žalobu na EK u Soudního dvora EU, jejíž náklady již nebudeme
schopni jako nezisková organizace, samostatně nést. Pokud víme, bude se jednat o
bezprecedenční spor, který u Soudního dvora ještě nebyl projednáván a který by mohl
ovlivnit dotační praxi v celé EU
b) Jednat s námi o možnosti, kdy by ČR zažalovala nařízení EK o tzv. bokových výjimkách u
Soudního dvora EU a domáhala se jeho zrušení pro rozpor se Smlouvou o fungování EU.
K takovému sporu jsme ochotni poskytnout veškeré své know-how, které je podle našeho
názoru jedinečné v celé ČR.

Budeme vděčni za jakoukoliv, i negativní, zpětnou vazbu.

V příloze:
-

text vlastní stížnosti
tisková zpráva
rozhodnutí EK o schválení OPPI, vč. podmínek (viz b. 4 rozhodnutí)
zpráva NKÚ
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