
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Nlgr. Radko Martínek
ministr

V Praze dne /d . cervence 2006

C.j. 25779/2006-28
V ážená paní komisarko,

vzhledem k velmi dobrým vztahÚm s Vámi se na Vás s duverou obracím ve veci vyjasnení
právních vztahu v oblasti vodohospodárské infrastruktury v Ceské republice. Oba nás spojuje Úsilío
zajištení efektivní implementace Fondu soudržnosti jak v tomto, tak v budoucím programovacím
období.

Impulsem, proc se obracím prímo na Vás, se stal dopis generálního reditele DG Regio, pana
Grahama Meadowse ze dne 30. cervna 2006 c. 05562. DG Regio stále trvá na zmenách, resp. na
predložení nové "vzorové" smlouvy. Tím automaticky predpokládázdržení schvalovacího procesu pro
rok 2006 a vyžaduje predložení jiných projektu z oblasti životního prostredí - než tech, které jsou
spravované soukromými provozovateli anebo dokonce presunutí prostredku do oblasti dopravy
(Príloha 1). Bohužel, ani tento dopis, ani jiná komunikace s úredníky DG Regio neobashuje žádný
meritorní argument, který by nás opravi1ovalk tak radikální zmene stávajících závazku k žadatelÚma
k narušení oficiálních postupÚ ze strany Ministerstva pro místní rozvoj jako Rídícího orgánu Fondu
soudržnosti.

V této veci jsem zaslal požadovanou podrobnou analýzu konkrétních smluvních vztahu LI
vybraných projeml a zákonných norem platnýc11v Ceské republice, která reaguje na dotazy DG Regio
a DG Internal Markt. Podle naší analýzy jsou smluvní vztahy a právní predpisy, kterými se tyto
smlouvy rídí plne kompatibilní s aquis communautaire, vcetne požadovaného zajištení práv
konzumentÚ(Príloha 2, 3). Každý radikální zásah do existujícíchzávazkÚje nutno rádne ospravedlnit.
Dosavadní postup ze strany pracovníkÚ DG Regio považuji vzhledem~k závažnosti jeho dÚsledkuza
neprijatelný. Je to postup, který ohrožuje plnení vzájemných závazkÚEvropské komise a konkrétních
subjektÚv Ceské republice, který by zbytecne mohl vrhnout špatné svetlo na evropské instituce pred
obcany Ceské republiky.

Proto vyzývám k urychlenému jednání. Jsem pripraven pana Meadowse prijmout, aby
zduvodnil stanovisko DG Regio Evropské komise a aby byly odstraneny veškeré skutecné nebo
domnelé prekážky Úspešnéimplementace Fondu soudržnosti.

S pozdravem ~"

Vážená paní
Danuta Hiibner
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Prílohy: Dopis G. Maedowse c. j. 05562 ze dne 30. 6.2006, Dopis R. Martínka c. j. 20948/2006-28 ze
dne 31.5.2006, Dopis R. Martínka c. j. 24284/2006-28 ze dne 27.6.2006

Na vedomí: pan José Mamlel Barroso, predseda Evropské komise, pan Grahal11Meadows, generální
reditel GR pro regionální politiku


