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Libertariánský institut, z. s. Naše značka MPO 63158/2018
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ID schránky – yqnjek2

V Praze dne 27. srpna 2018

Poskytnutí informací podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném ke dni podání 
žádosti (dále jen „zákon“), posoudilo žádost právnické osoby: Libertariánský institut, z. s., 
IČ 046 55 877, se sídlem Holečkova 1265/36, Praha 5 (dále jen „žadatelka“), adresa pro elektronické 
doručování: ID schránky – yqnjek2, podanou písemně dne 13. srpna 2018 panem Romanem Křížem, 
předsedou žadatelky, prostřednictvím elektronické podatelny ministerstva (oficiální e-mailový 
kontakt MPO), ve věci poskytnutí informací podle zákona týkajících se „ujištění“ relevantních 
orgánů Evropské komise uvedeného v odpovědi na interpelaci ze dne 30. června 2018, 
Č. j.: MPO 48178/18/61100/01000, a poskytuje podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona informace
na základě žádosti poskytnutím v souladu s § 4a odst. 2 písm. a) zákona sdělení a poskytnutím
v souladu s § 4a odst. 2 písm. c) zákona datového souboru obsahujícího požadované informace.

Ministerstvo evidovalo dne 14. srpna 2018, MIPOX02CWLJC, Čj: MPO 60077/2018, žádost o poskytnutí 
informací podle informačního zákona v níže uvedeném rozsahu:
Ministerstvo evidovalo dne 20. července 2018, MIPOX02CJRDP, Čj: MPO 54648/2018, žádost 
o poskytnutí informací podle informačního zákona v níže uvedeném rozsahu:
„Dobrý den,
V odpovědi na interpelaci poslance PS ČR ing. Václava Klause ml. ze dne 30.6. 2018, pod 
č.j. MPO 48178/18/61100/01000 je uvedeno, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (cit.) „disponuje 
písemným ujištěním relevantních orgánů Komise, že realizace operačních programů podpory 
podnikání není diskriminační a nepřiměřeně nenarušuje vnitřní trh, a že dodrželo potřebné podmínky 
slučitelnosti státní podpory“.
Žádám podle výše zmíněného zákona o poskytnutí následujících informací:
a) Informaci, komu, kdo, kdy a jménem jakého orgánu Evropské komise toto ujištění Ministerstvu 

průmyslu a obchodu poskytl
b) Přesný text tohoto „ujištění“, vč. způsobu jeho doručení MPO 
c) Informaci, na základě jaké komunikace, která předcházela tomuto „ujištění“, bylo toto „ujištění“ 

vydáno, včetně veškerých textů a doby uskutečnění této komunikace a uvedení funkcí účastníků 
této komunikace.

d) Poskytnutí elektronické kopie (skenu) tohoto „ujištění“ a předchozí komunikace.
Odpovědi, prosím, zašlete emailem na roman.kriz@libertariani.cz“.

Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 
písm. a) informace následujícím sdělením:
a) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) pro účely 

podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost 
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v Česk
členkou Komise Corinou

é republice byl schválen Prováděcím rozhodnutím Komise dne 29. 4. 2015, podepsaným 
Cretu.

b) Shora uvedené rozhodnutí konstatuje v důvodu č. 5, že předmětný operační program je v souladu 
s nařízením (EU) č. 1303/2013. Toto je dostupné na portálu EUR-LEX pod značkou EUR-LEX-
32013R1303-EN-EU-LEX. V tomto nařízení v článku 125 odstavec 3 je explicitně uvedeno, že řídicí
orgán operačních programů uplatňuje výběr operací, které jsou nediskriminační a transparentní. 
V článku 1 odstavec 5 rozhodnutí se ukládá posouzení splnění předběžných podmínek, jejichž
součástí je rovněž nediskriminace.

c) Schvalování operačních programů je komunikováno standardně prostřednictvím programu SFC, 
ve kterém jsou ukládány relevantní informace související s přípravou operačních programů v rámci 
platforem a monitorovacího výboru, tj. za účasti zainteresovaných stran v České republice. Komise 
tak posuzuje operační programy komplexně.

Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona v souladu s § 4a odst. 2 
písm. c) k informacím požadovaným pod bodem b) a bodem d) žádosti informace poskytnutím 
datového souboru Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 29. 4. 2015.

Ministerstvo poskytuje žadatelce podle § 12 zákona v souladu s § 3 odst. 6 zákona doprovodnou 
informaci, že ze shora uvedených skutečností vyplývá, že Komise průběžně kontroluje soulad 
poskytované podpory ze strany OP PIK s evropskou legislativou. Smlouva o fungování Evropské unie 
ve svém článku 107 odstavec 1 jednoznačně veřejnou podporu, která je diskriminační, selektivní
a narušuje vnitřní trh, vylučuje.  Za slučitelné podle téhož článku odstavec 3 mohou být považovány 
jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise svým rozhodnutím. V současně době je 
v platnosti Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 dostupné na portálu EUR-LEX 
pod značkou https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32014R0651, kterým 
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem. Díky implementací tohoto nařízení jsou dodržovány potřebné podmínky veřejné podpory.

Ministerstvo žadatelce sděluje, že podle § 17 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
„[u]možňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická 
osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě 
prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li 
se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se 
nepoužijí.“

PaedDr. Slavomír Novotný, Ph.D.
ministerský rada odboru legislativního a právního

Příloha
datový soubor Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 29. 4. 2015 [pdf, 186 kB]
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