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Vážený pane,
dne 12. června 2018 jste předložil stížnost evropské veřejné ochránkyni
práv. Veřejná ochránkyně práv mě požádala, abych Vaši stížnost vyřídila
a odpověděla Vám jejím jménem. Bohužel Vám musím sdělit, že veřejná
ochránkyně práv se Vaší stížností v tomto okamžiku nemůže zabývat, a to
z níže uvedených důvodů.
Pravomoc veřejné ochránkyně práv řešit stížnosti se řídí určitými
pravidly 1. Jedním z těchto pravidel2 je, že se náš úřad nesmí zabývat stížnostmi,
pokud tvrzené skutečnosti jsou či byly předmětem soudního řízení. Podle čl. 1
odst. 3 statutu evropského veřejného ochránce práv pak veřejný ochránce práv
nesmí zasahovat do žádného soudního řízení ani zpochybňovat důvodnost
soudního rozhodnutí.
Z dokladů, které jste nám zaslal, vyplývá, že posouzení souladu státní
podpory s právem EU je v tuto chvíli předmětem soudního řízení před českými
soudy. Evropský veřejný ochránce práv se proto nemůže zabývat posouzením
té samé věci Evropskou komisí, ani adekvátností procesních kroků, které
Komise na základě svého vyhodnocení považovala za vhodné učinit.
Dalším pravidlem3 je, že se stěžovatel za účelem vyřešení problému
musí obrátit na dotyčný orgán EU dříve, než podá stížnost veřejnému ochránci
práv, a že dotčenému orgánu nechá přiměřenou lhůtu k reakci. Takto bude mít
dotyčný orgán EU příležitost problém řešit v rané fázi, aniž by bylo třeba
zapojovat veřejného ochránce práv.
Z podkladů, které jste nám zaslal, vyplývá, že jste Evropské komisi
zaslali doplněné podání dne 10. května 2018. Čl. 17 Evropského kodexu řádné
správní praxe stanoví dvouměsíční lhůtu pro odpověď na dopisy. Kodex
1
Uvedená pravidla stanoví Smlouva o fungování Evropské unie a statut evropského veřejného ochránce
práv.
2
Článek 228 Smlouvy o fungování Evropské unie.
3
Stanoveno v čl. 2 odst. 4 statutu evropského veřejného ochránce práv.
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osvědčených postupů pro provádění řízení ve věcech kontroly státní podpory
pak v bodech 47‐49 stanoví zásadu, že by Komise měla stížnost vyhodnotit
během jednoho roku a zároveň stěžovatele v některých typech případů
informovat během dvou měsíců.
Vzhledem k tomu, že ještě neuplynuly dva měsíce od posledního podání
Evropské komisi, je v tomto bodě Vaše stížnost předčasná. I s ohledem na obsah
Vašeho doplňujícího podání Evropské komisi, jehož řádné vyhodnocení
vyžaduje určitý čas, bych Vám doporučila počkat na odpověď Evropské komise.
Pokud by Evropská komise v přiměřené době neodpověděla, mohl byste se na
Evropskou veřejnou ochránkyni práv obrátit s novou stížností. Evropská
veřejná ochránkyně práv by pak Komisi mohla vyzvat, aby Vám odpověděla.4
Děkujeme, že jste se obrátil na evropskou veřejnou ochránkyni práv.
S pozdravem,

Marta Hirsch‐Ziembińska
vedoucí oddělení pro šetření a informační a komunikační technologie –
oddělení č. 1

4 Informace o přezkumném řízení veřejného ochránce práv najdete na našich internetových
stránkách:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/otherdocument.faces/cs/70669/html.bookmark
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