STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné podpoře
Stručný obsah: Statutární město Liberec bylo přípisem Úřadu ze dne 28. 7. 2017 požádáno
o vyjádření se k podezření, že společnost a-net Liberec, s. r. o. je příjemcem nedovolené veřejné
podpory ze strany Statutárního města Liberec z důvodu neplacení tržního nájemného za uložení
komunikačních sítí. Statutární město vyhovělo této výzvě sdělením podaném dne 21. 9. 2017.
V návaznosti na takto poskytnuté informace Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhodnotil
dosavadní postup jako souladný s pravidly na ochranu hospodářské soutěže potud, pokud město
činí kroky k uzavření smlouvy za tržních podmínek a bez jakéhokoli zvýhodnění, tedy
s doplacením tržní ceny za dobu, po kterou společnost a-net Liberec pozemky města neoprávněně
využívala.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k ve-řejné podpoře
Zpracoval:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města
Bc. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy
Mgr. Milanem Vraspírem, advokátem

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné podpoře ze dne 6.11.2017 č.j.
ÚOHS-D0393/2017/VP-31545/2017/420/JSt.
ukládá
1. ve věci zřizování služebnosti na telekomunikační sítě postupovat dle přijatých usnesení
rady města Liberce v roce 2017
P: Schejbal Jaroslav, Bc. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 08.12.2017

2. ve věci zřizování služebnosti na telekomunikační sítě postupovat dle přijatých usnesení
rady města Liberce v roce 2017
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 08.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné podpoře ze dne 6.11.2017
Na 15. schůzi Rady města Liberec, konané dne 12.9.2017 bylo přijato usnesení Rady č. ---/2017, jímž
bylo schváleno Vyjádření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci řízení o možné nedovolené
veřejné podpoře společnosti a-net Liberec s.r.o.
Statutární město Liberec tímto reagovalo na žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
28.7.2017 č.j. ÚOHS-D0393/2017/VP-21830/2017/420/JSt o vyjádření k podezření, že společnost a-net
Liberec s.r.o. je příjemcem nedovolené veřejné podpory ze strany Statutárního města Liberec.
Úřad zahájil řízení na základě podnětu třetí osoby, která spatřovala v ukládání komunikačních sítí do
pozemků Statutárního města Liberec bez placení příslušné náhrady možnou nedovolenou podporu právě
ze strany města.
Statutární město Liberec provedlo analýzu dané situace a její výsledky sdělilo Úřadu. Závěry z této
analýzy byly použity při souběžně probíhající přípravě nové smluvní dokumentace na služebnosti
komunikačních sítí a příslušného interního předpisu. Tyto závěry potvrdily správnost dosud učiněných
kroků ze strany města. V podrobnostech k výkladu problematiky veřejné podpory na smlouvy
o služebnosti komunikačních sítí lze odkázat na příslušný materiál k 15. schůzi Rady města Liberec,
konané dne 12.9.2017, označený Vyjádření k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci řízení
o možné nedovolené veřejné podpory společnosti a-net Liberec s.r.o.
V návaznosti informace poskytnuté Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Statuárním městem Liberec
vyhodnotil Úřad jeho dosavadní postup jako souladný s pravidly na ochranu hospodářské soutěže. Úřad
učinil tento závěr po zhodnocení kroků města vedoucích k uzavření smlouvy s poskytovateli
komunikačních sítí za tržních podmínek, a to bez jakéhokoli zvýhodnění.
Absenci zvýhodnění, tedy jednoho ze znaků nedovolené podpory, Úřad vnímal v podobě požadavku
města na doplacení tržní ceny za dobu, po kterou společnost a-net Liberec pozemky města neoprávněně
využívala. V případě, že by tržní cena měla zohledňovat i úrok za dané období, nabídl Úřad aplikaci
sazeb dle Sdělení Komise o revizi metod stanovování referenčních a diskontních sazeb.
Jelikož tyto sazby jsou založeny na bázi 100 bodů a s ohledem na aktuální cenu peněz na finančních
trzích ani jednotlivé referenční sazby tuto celkovou sazbu nedokáží přiměřeně navýšit - pro Českou
republiku se jedná o dalších 0,52 bodů, byl kontaktován Úřad s dotazem, zda je možné zachovat aplikaci
stávajícího ocenění za dobu neoprávněného užívání ve cca čtyř násobné výši.
Telefonicky bylo potvrzeno, že pokud městem nastavené sazby jsou vyšší než požadované Komisí,
nebude v takovém postupu spatřován znak veřejné podpory ze strany města.
Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné podpoře ze dne 6.11.2017 č.j. ÚOHSD0393/2017/VP-31545/2017/420/JSt lze vnímat jako potvrzení správnosti dosavadního postupu
Statutárního města Liberec ve vztahu k problematice komunikačních sítí z pohledu hospodářské soutěže,
zejména veřejné podpory.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Sdělení ÚOHS k veřejné podpoře ze dne 6.11.2017
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*UOHSX00ANMQT*
UOHSX00ANMQT

şƐůŽũĞĚŶĂĐş͗

ÚOHS-D0393/2017/VP-31545/2017/420/JSt

sǇƎŝǌƵũĞ͗

/ŶŐ͘^ƚĂƌŽŸŽǀĄ

ƌŶŽ͗ ϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ

sĄǎĞŶǉƉĂŶĞǀĞĚŽƵĐş͕
jƎĂĚ ƉƌŽ ŽĐŚƌĂŶƵ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠ ƐŽƵƚĢǎĞ͕ ŽĚĚĢůĞŶş ǀĞƎĞũŶĠ ƉŽĚƉŽƌǇ͕ ;ĚĄůĞ ũĞŶͣjƎĂĚ͞ͿŽďĚƌǎĞůĚŶĞ
Ϯ͘ ϳ͘ ϮϬϭϳ ǎĄĚŽƐƚ Ž ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ǀĞ ǀĢĐŝ ƚǉŬĂũşĐş ƐĞ ƉŽĚĞǌƎĞŶş ŶĂ ŽďĐŚĄǌĞŶş ƉƌĂǀŝĚĞů
ǀĞƎĞũŶĠ ƉŽĚƉŽƌǇ ǌĞ ƐƚƌĂŶǇ ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽ ŵĢƐƚĂ >ŝďĞƌĐĞ ;ĚĄůĞ ũĞŶ ͣŵĢƐƚĂ͞Ϳ͘ Z ƉƎĞĚŵĢƚŶĠ ǎĄĚŽƐƚŝ
ǀǇƉůǉǀĂůŽ͕ ǎĞ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ Ă-ŶĞƚ >ŝďĞƌĞĐ Ɛ͘ ƌ͘ Ž͘ ŵĄ ǀ ƵǎşǀĄŶş ďĞǌƷƉůĂƚŶĢ ƉŽǌĞŵŬǇ ǀĞ ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş
ŵĢƐƚĂ͘ EĂ ǌĄŬůĂĚĢ ƉŽĚŶĢƚƵ sĄƐ jƎĂĚ ŬŽŶƚĂŬƚŽǀĂů Ɛ ǎĄĚŽƐƚş Ž ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş ŝŶĨŽƌŵĂĐş Ă ĚŽůŽǎĞŶş
ƌŽǌŚŽĚŶǉĐŚ ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚş ǌĂ ƷēĞůĞŵ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş ŽďũĞŬƚŝǀŶşŚŽ ĚŽƉŽƌƵēƵũşĐşŚŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ jƎĂĚƵ
ǀ ƉƎĞĚŵĢƚŶĠ ǀĢĐŝ͘ ŶĞ Ϯϭ͘ ϵ͘ ϮϬϭϳ jƎĂĚ ŽďĚƌǎĞů sĂƓĞ ŬŽŶĞēŶĠ ǀǇũĄĚƎĞŶş Ă ŶĂǌĄŬůĂĚĢǌũŝƓƚĢŶǉĐŚ
ƐŬƵƚĞēŶŽƐƚşsĄŵǀ ĚĂŶĠǀĢĐŝƵǀĄĚşŵŶĄƐůĞĚƵũşĐş͘
WƌŽƉŽƐŽƵǌĞŶş͕ǌĚĂƵƌēŝƚĠŽƉĂƚƎĞŶşƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞƉŽƐŬǇƚŶƵƚşǀĞƎĞũŶĠƉŽĚƉŽƌǇ – ĂŵĢůŽďǇďǉƚƚĞĚǇ
ƵǀĞĚĞŶŽǀ ƐŽƵůĂĚƐ ƉƌĂǀŝĚůǇƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƵƉŽĚƉŽƌƵ– ũĞŶƵƚŶĠǌŬŽƵŵĂƚϰǌĄŬůĂĚŶşŬƌŝƚĠƌŝĂĚĞĨŝŶŝĐĞ
ǀĞƎĞũŶĠ ƉŽĚƉŽƌǇ͘ s ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶşŵ ēů͘ ϭϬϳ ŽĚƐƚ͘ ϭ ^ŵůŽƵǀǇ Ž ĨƵŶŐŽǀĄŶş h ;ĚĄůĞ ũĞŶ
ͣ^&h͞Ϳ ũƐŽƵ Ɛ ǀŶŝƚƎŶşŵ ƚƌŚĞŵ ŶĞƐůƵēŝƚĞůŶĠ ƚǇ ƉŽĚƉŽƌǇ͕ ŬƚĞƌĠ ƐƉůŸƵũş ŬƵŵƵůĂƚŝǀŶĢ ǀƓĞĐŚŶǇ
ŶĄƐůĞĚƵũşĐş ƉŽĚŵşŶŬǇ͗ ϭͿ ƉŽĚƉŽƌĂ ũĞ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĂ ǌ ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ƉƌŽƐƚƎĞĚŬƽ͕ ϮͿ ƉŽĚƉŽƌĂ ǌǀǉŚŽĚŸƵũĞ
ƵƌēŝƚĠƉŽĚŶŝŬǇŶĞďŽƵƌēŝƚĄŽĚǀĢƚǀşƉŽĚŶŝŬĄŶşĂ ũĞƐĞůĞŬƚŝǀŶş;ƚũ͘ŶĞũĞĚŶĄƐĞŽŽďĞĐŶĠŽƉĂƚƎĞŶşͿ͕ϯͿũĞ
ŶĂƌƵƓĞŶĂ ŶĞďŽ ŚƌŽǌş ŶĂƌƵƓĞŶş ƐŽƵƚĢǎĞ Ă ϰͿ ũĞ ŽǀůŝǀŶĢŶēŝŚƌŽǌşŽǀůŝǀŶĢŶşŽďĐŚŽĚƵŵĞǌŝēůĞŶƐŬǉŵŝ
ƐƚĄƚǇ͘ < ǀǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶĠŵƵ ēůĄŶŬƵ ^&h ũĞ ǀŚŽĚŶĠ ƵǀĠƐƚ͕ ǎĞ ƉŽĚŶŝŬĞŵ ƐĞ ƌŽǌƵŵş ƐƵďũĞŬƚ͕ ŬƚĞƌǉ
ǀǇŬŽŶĄǀĄĞŬŽŶŽŵŝĐŬŽƵēŝŶŶŽƐƚďĞǌŽŚůĞĚƵŶĂũĞŚŽƉƌĄǀŶşĨŽƌŵƵ͕ƉƎŝēĞŵǎĞŬŽŶŽŵŝĐŬŽƵēŝŶŶŽƐƚşƐĞ
ƌŽǌƵŵşŶĂďşǌĞŶşǌďŽǎşĂͬŶĞďŽƐůƵǎĞďŶĂƚƌŚƵ͘KǀĞƎĞũŶŽƵƉŽĚƉŽƌƵďǇƐĞŶĞũĞĚŶĂůŽǀ ƉƎşƉĂĚĢ͕ǎĞ
ŶĞďƵĚĞŶĂƉůŶĢŶŶĢŬƚĞƌǉǌ ĚĞĨŝŶŝēŶşĐŚǌŶĂŬƽ͘
KďĞĐŶĢ ůǌĞ Ŭ ĚĂŶĠ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ ƵǀĠƐƚ͕ ǎĞ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠ ƚƌĂŶƐĂŬĐĞ ƉƌŽǀĄĚĢŶĠ ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşŵŝ
ƐƵďũĞŬƚǇ ďǇ ŵĢůǇ ďǉƚ ƵƐŬƵƚĞēŶĢŶǇ ǌĂ ƚƌǎŶşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ͘ s ŽƉĂēŶĠŵ ƉƎşƉĂĚĢ ĞǆŝƐƚƵũĞ ƌŝǌŝŬŽ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş ǀĞƎĞũŶĠ ƉŽĚƉŽƌǇ͘ WƎŝ ƉŽƐƵǌŽǀĄŶş͕ ǌĚĂ ũƐŽƵ ƵƌēŝƚĠ ƚƌĂŶƐĂŬĐĞ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƚƌǎŶşŵŝ
ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ͕ ďǇ ŵĢůǇ ďǉƚ ƵǀĄǎĞŶǇ ǀƓĞĐŚŶǇ ƉƎşƐůƵƓŶĠ ŽŬŽůŶŽƐƚŝ ŬŽŶŬƌĠƚŶşŚŽ ƉƎşƉĂĚƵ͘ WŽƐƵǌŽǀĄŶş
ĐŚŽǀĄŶş ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşŚŽƐƵďũĞŬƚƵƉƎŝŶĂŬůĄĚĄŶşŵƐ ǀĞƎĞũŶǉŵŵĂũĞƚŬĞŵǌ ƉŽŚůĞĚƵƉƌĂǀŝĚĞůǀĞƎĞũŶĠ
ƉŽĚƉŽƌǇ ũĞ ŵŽǎŶĠ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ŶĂďşĚŬŽǀĠŚŽƎşǌĞŶşēŝŶĂǌĄŬůĂĚĢƌĞĨĞƌĞŶēŶşŚŽƐƌŽǀŶĄǀĄŶşŶĞďŽ
ũŝŶǉĐŚŵĞƚŽĚ ŽĐĞŶĢŶş͘
ůĞ sĂƓĞŚŽ ǀǇũĄĚƎĞŶş ŶĞďǇůĂ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĂ ƉƎşŵĄ͕ ĂŶŝ ŶĞƉƎşŵĄ ƉŽĚƉŽƌĂ͕ ŬƚĞƌĄ ďǇ ƚƵƚŽ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ
ŵŽŚůĂ ǌǀǉŚŽĚŸŽǀĂƚ͘ ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ Ă-ŶĞƚ >ŝďĞƌĞĐ Ɛ͘ ƌ͘ Ž͘ ĚůĞ ĂŶĂůǉǌ ŵĢƐƚĂ ƉŽƐƚƵƉƵũĞ ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ

͘ũ͗͘ ÚOHS-D0393/2017/VP-30389/2017/420/JSt
Ɛ ƉƌĄǀŶşŵ ƎĄĚĞŵ͕ ƉŽŬƵĚ ďĞǌ ƐŽƵŚůĂƐƵ ǀůĂƐƚŶşŬĂĂďĞǌƷǌĞŵŶşŚŽƌŽǌŚŽĚŶƵƚşƵŵşƐƛƵũĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶş
ǀĞĚĞŶşŵŝŵŽũŝŶĠŶĂƉŽǌĞŵŬǇ ƐƚĂƚƵƚĄƌŶşŚŽŵĢƐƚĂ͘dĂŬŽǀǉƉŽƐƚƵƉƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂ-ŶĞƚ>ŝďĞƌĞĐƐ͘ ƌ͘ Ž͘
ďǇů ēŝŶĢŶ ďĞǌ ǀĢĚŽŵş ŵĢƐƚĂ͘ ĄůĞ ũƐƚĞ ƵǀĞĚů͕ ǎĞ ŵĢƐƚŽ ŽďĚƌǎĞůŽ ŶĢŬŽůŝŬ ƉŽĚŶĢƚƽ ǀ ĚĂŶĠ ǀĢĐŝ͘
V ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ ŶĂ ƉŽĚŶĢƚǇ ŵĢƐƚŽ ƉƌŽǀĞĚůŽ ŶĞǌďǇƚŶĄ ƓĞƚƎĞŶş Ă ǌũŝƐƚŝůŽ͕ ǎĞ ƚǀƌǌĞŶş ƚĂŵ ƵǀĞĚĞŶĄ ũƐŽƵ
ĚƽǀŽĚŶĄ͘ WƎŝ ŵşƐƚŶşĐŚ ƓĞƚƎĞŶşĐŚ ďǇůǇ ŶĂůĞǌĞŶǇ ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƚƌƵďŬǇ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ Ă-ŶĞƚ >ŝďĞƌĞĐ Ɛ͘ ƌ͘ Ž͘
ƵƌēĞŶĠ ƉƌŽ ǌĂǀĞĚĞŶş ŽƉƚŝĐŬĠŚŽ ŬĂďĞůƵ͘ VĞĚůĞ ƐĂŵŽƐƉƌĄǀŶĠ ƌŽǀŝŶǇ ŵĢƐƚŽ ƉƌŽǀĞĚůŽ ŝ ŶĞǌďǇƚŶĄ
ƓĞƚƎĞŶş͕ǌĚĂŶĞďǇůǇƉŽƌƵƓĞŶǇ ƐƚĂǀĞďŶĢƉƌĄǀŶşƉƎĞĚƉŝƐǇ͘
sƌĄŵĐŝǌũŝƓƛŽǀĄŶşƐƚĂǀƵƵƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽƐƚĂǀĞďŶşŚŽƷƎĂĚƵǀǇƓůŽŶĂũĞǀŽ͕ǎĞĚůĞƉŽƐŽƵǌĞŶşƐƚĂǀĞďŶşŚŽ
ƷƎĂĚƵ ŽĐŚƌĂŶŶĄ ƚƌƵďŬĂ ŽƉƚŝĐŬĠŚŽ ŬĂďĞůƵ ŶĞŶĂƉůŸƵũĞ ĚĞĨŝŶŝĐŝ ƐƚĂǀďǇ͕ ũĞǎ ďǇ ƉŽĚůĠŚĂůĂ ƷǌĞŵŶşŵƵ
ƎşǌĞŶş͕ Ă ƉƌŽƚŽ ŶĞďǇůĂ ǎĄĚŶĄ ƎşǌĞŶş ǌĞ ƐƚƌĂŶǇ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƷƎĂĚƵ ǌĂŚĂũŽǀĄŶĂ͘ ǇůŽ ƌŽǀŶĢǎ ǌũŝƓƚĢŶŽ͕
ǎĞ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ Ă-ŶĞƚ >ŝďĞƌĞĐ Ɛ͘ ƌ͘ Ž͘ ƉŽƐƚƵƉŽǀĂůĂ ƉƎŝ ƵŬůĄĚĄŶş ƐǀĠ ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƚƌƵďŬǇ ƚĂŬ͕ ǎĞ ǀǇƵǎŝůĂ
ƐƚĄǀĂũşĐş ;ƎĄĚŶĢ ƉŽǀŽůĞŶĠͿ ǀǉŬŽƉŽǀĠ ƉƌĄĐĞ ƚǇƉŝĐŬǇ ĚŝƐƚƌŝďƵēŶş ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ Ă ƉŽ ĚŽŚŽĚĢ Ɛ ũĞũşŵ
ƉŽĚǌŚŽƚŽǀŝƚĞůĞŵ ƉƌŽǀĞĚůĂ ƉƎşƉŽůŽǎ ƐǀĠ ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƚƌƵďŬǇ͘ ^ĂŵŽƚŶĠ ǌĂǀĞĚĞŶş ŽƉƚŝĐŬĠŚŽ ŬĂďĞůƵ ƉĂŬ
ŵŽŚůĂ ƉƌŽǀĄĚĢƚ ƉŽ ĚŽŬŽŶēĞŶş ǌĞŵŶşĐŚ ƉƌĂĐş͘ :ĞůŝŬŽǎ ŵĢƐƚŽ ŶĞƉŽǀĂǎŽǀĂůŽ ƚĂŬŽǀǉ ƉŽƐƚƵƉ ǌĂ
ƐƉƌĄǀŶǉ Ă ƌŽǌŚŽĚůŽ ƐĞ ƵēŝŶŝƚ ŶĞǌďǇƚŶĄ ũĞĚŶĄŶş Ŭ ŶĄƉƌĂǀĢ ǀǌŶŝŬůĠƐŝƚƵĂĐĞ͕ĂƚŽǀǇƉƌĂĐŽǀĄŶşŶĄǀƌŚƵ
ĐĞŶŽǀĠƐŵĢƌŶŝĐĞƉƌŽƉƎşƉĂĚǇǌƎŝǌŽǀĄŶşƐůƵǎĞďŶŽƐƚşŬƵůŽǎĞŶşŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚƐşƚşŶĂƉŽǌĞŵŬǇŵĢƐƚĂ
ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƉůĂƚŶŽƵ ƉƌĄǀŶş ƷƉƌĂǀŽƵ͕ ũĂŬŽǎ ŝ ŶĄǀƌŚ ƐŵůƵǀŶş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ Ă ŵĞƚŽĚŝĐŬĠŚŽ ƉŽŬǇŶƵ
ƉƌŽ ƉƎşƉĂĚǇ ǌƎŝǌŽǀĄŶş ƐůƵǎĞďŶŽƐƚş Ŭ ƵůŽǎĞŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ Ɛşƚş ŶĂ ƉŽǌĞŵĐşĐŚ ŵĢƐƚĂ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ
Ɛ ƉůĂƚŶŽƵ ƉƌĄǀŶş ƷƉƌĂǀŽƵ͘ :ĂŬ ƵǀĄĚşƚĞ͕ ƚşŵƚŽ ŽƉĂƚƎĞŶşŵ ďƵĚĞ ŵŽĐŝ ŵĢƐƚŽ ŶĂǀĄǌĂƚ ŶĂ ĚŽƐĂǀĂĚŶş
ƉŽƐƚƵƉ Ă ƐŝƚƵĂĐŝ ǀǌŶŝŬůŽƵ ǀ ĚƽƐůĞĚŬƵ ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠŚŽ ƉŽƐƚƵƉƵ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ Ă-ŶĞƚ >ŝďĞƌĞĐ Ɛ͘ ƌ͘ Ž͘;ǌ
ƉŽŚůĞĚƵ ƐŽƵŚůĂƐƵ ǀůĂƐƚŶşŬĂͿ ůĞŐĂůŝǌŽǀĂƚ Ă ƉŽƐƚĂǀŝƚ ũĞũ ŶĂƌŽǀĞŸŽƐƚĂƚŶşŵƐƵďũĞŬƚƽŵŶĂƚƌŚƵ͘ĄůĞ
ƵǀĄĚşƚĞ͕ ǎĞ ŵĄ ŵĢƐƚŽ ǌĄũĞŵ ƚƌǀĂƚ ŶĂ ĚŽƉůĂĐĞŶş ĐĞŶǇ ƉĞŶĢǌ ǌĂ ĚŽďƵ͕ ƉŽ ŬƚĞƌŽƵ ƐƉŽůĞēŶŽƐƚ Ă-ŶĞƚ
>ŝďĞƌĞĐƐ͘ ƌ͘ Ž͘ƚǇƚŽƉĞŶşǌĞŵĢƐƚƵŶĞƵŚƌĂĚŝůĂ͕ĂůĞƐŽŚůĞĚĞŵŶĂĨĂŬƚŝĐŬǉƐƚĂǀƵŚƌĂĚŝƚŵĢůĂ͘
EĂ ǌĄŬůĂĚĢ ŽďĚƌǎĞŶǉĐŚ ŝŶĨŽƌŵĂĐş ƐĞ ũĞǀş͕ǎĞĚŽƐĂǀĂĚŶşƐƚĂǀũĞǀǉƐůĞĚŬĞŵŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠŚŽũĞĚŶĄŶş
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝ Ă-ŶĞƚ >ŝďĞƌĞĐ Ɛ͘ ƌ͘ Ž͕͘ ũĞǎ ǌũĞǀŶĢ ŽďĐŚĄǌş ǌĄŬŽŶ ŵŝŵŽ ũŝŶĠ ƚşŵ͕ ǎĞ ŽƐǀǉĐŚēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ
ǀēĂƐ ŶĞŝŶĨŽƌŵƵũĞ ĂŶŝ ƉƎşƐůƵƓŶǉ ŽĚďŽƌ ŵĢƐƚĂ͕ ĂŶŝ ĚŽƚēĞŶǉ ƐƚĂǀĞďŶş ƷƎĂĚ͘ ůĞ sĂƓĞŚŽ ǀǇũĄĚƎĞŶş͕
ũĂŬŵŝůĞ ďǇůŽ ƚĂŬŽǀĠ ũĞĚŶĄŶş ǌũŝƓƚĢŶŽ͕ ŵĢƐƚŽ ďĞǌ ǌďǇƚĞēŶĠŚŽ ŽĚŬůĂĚƵ ǌĂŚĄũŝůŽ ŶĞǌďǇƚŶĄ ƓĞƚƎĞŶş
Ă ŚŽĚůĄƉƎŝũŵŽƵƚ ŽƉĂƚƎĞŶş͕ŬƚĞƌĄďǇǀǌŶŝŬůǉŶĞǎĄĚŽƵĐşƐƚĂǀŽĚƐƚƌĂŶŝůĂ͘
:ĞůŝŬŽǎ ŵĢƐƚŽ ēŝŶş ŬƌŽŬǇ Ŭ ƵǌĂǀƎĞŶş ƷƉůĂƚŶĠ ƐŵůŽƵǀǇ Ž ǌƎşǌĞŶş ƐůƵǎĞďŶŽƐƚŝ Ŭ ƵŵşƐƚĢŶş
ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚƐşƚşĚůĞǌǀůĄƓƚŶşŚŽǌĄŬŽŶĂĂƐŵůŽƵǀǇƐĞƐƉŽůĞēŶŽƐƚşĂ-ŶĞƚ>ŝďĞƌĞĐƐ͘ ƌ͘ Ž͘ďƵĚŽƵ
ĚůĞ ǀǇũĄĚƎĞŶş ŵĢƐƚĂ ƵǌĂǀƎĞŶǇ ǌĂ ƚƌǎŶşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ďĞǌ ũĂŬĠŚŽŬŽůŝ ǌǀǉŚŽĚŶĢŶş Ă ďƵĚŽƵ
ǌŽŚůĞĚŸŽǀĂƚ ƐŬƵƚĞēŶŽƵ ĚŽďƵ ƵůŽǎĞŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ Ɛşƚş͕ ŵĄ jƎĂĚ ǌĂ ƚŽ͕ ǎĞ ŶĞĚŽĐŚĄǌş
Ŭ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚşǀǉŚŽĚǇƉŽĚŶŝŬƵĂŶĞďǇůďǇƚĂŬŶĂƉůŶĢŶŵŝŶŝŵĄůŶĢũĞĚĞŶǌĞǌŶĂŬƽǀĞƎĞũŶĠƉŽĚƉŽƌǇ͘
V ĚĂŶĠ ǀĢĐŝ ũĞ ŶĂ ŵşƐƚĢ ƉŽǌŶĂŵĞŶĂƚ ŶĄƐůĞĚƵũşĐş͘ ,ŽƐƉŽĚĄƎƐŬĠ ƚƌĂŶƐĂŬĐĞ ƉƌŽǀĄĚĢŶĠ
ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşŵŝƐƵďũĞŬƚǇŶĞƉŽƐŬǇƚƵũşũĞũŝĐŚƉƌŽƚĢũƓŬƵǀǉŚŽĚƵ, ĂƚƵĚşǎŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũşǀĞƎĞũŶŽƵ
podporu, ũƐŽƵ-ůŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶǇ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ďĢǎŶǉŵŝ ƚƌǎŶşŵŝ ƉŽĚŵşŶŬĂŵŝ͘ ^ŽƵĚǇ hŶŝĞ ǀǇǀŝŶƵůǇ
„zĄƐĂĚƵ ƐƵďũĞŬƚƵ ǀ ƚƌǎŶşŵ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐƚǀş͘͞ ďǇ ƐĞ ǌũŝƐƚŝůŽ͕ ǌĚĂ ŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬĄ ƚƌĂŶƐĂŬĐĞ
ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶşŚŽ ƐƵďũĞŬƚƵ ƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞ ǀĞƎĞũŶŽƵ ƉŽĚƉŽƌƵ, ũĞ ŶƵƚŶĠ ƉŽƐŽƵĚŝƚ͕ ǌĚĂ ďǇ ƐĞ za
ƉŽĚŽďŶǉĐŚ ŽŬŽůŶŽƐƚş ǀ ĚĂŶĠƐŝƚƵĂĐŝǌĂĐŚŽǀĂůƐƚĞũŶĢŝƐŽƵŬƌŽŵǉƐƵďũĞŬƚ ƐƌŽǀŶĂƚĞůŶĠǀĞůŝŬŽƐƚŝ
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͘ũ͗͘ ÚOHS-D0393/2017/VP-30389/2017/420/JSt
ƉƽƐŽďşĐş ǌĂ ďĢǎŶǉĐŚ ƚƌǎŶşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ͘ 1 sĞ sĂƓĞŵ ǀǇũĄĚƎĞŶş ƵǀĄĚşƚĞ͕ ǎĞ ŵĢƐƚŽ ďƵĚĞ ƉŽ
ƐƉŽůĞēŶŽƐƚŝĂ-ŶĞƚ>ŝďĞƌĞĐƐ͘ ƌ͘ Ž͘ƉŽǎĂĚŽǀĂƚĚŽƉůĂĐĞŶşƚƌǎŶşĐĞŶǇǌĂĚŽďƵ͕ƉŽŬƚĞƌŽƵƐƉŽůĞēŶŽƐƚĂŶĞƚ>ŝďĞƌĞĐƐ͘ ƌ͘ Ž͘ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĢƉŽǌĞŵŬǇŵĢƐƚĂǀǇƵǎşǀĂůĂ͘V ƉƎşƉĂĚĢsĂƓşƐŝƚƵĂĐĞƐĞĚĄƵƐƵǌŽǀĂƚ͕
ǎĞƚƌǎŶşĐĞŶĂƐƚĂŶŽǀĞŶĂƐŽƵŬƌŽŵǉŵ ƐƵďũĞŬƚĞŵďǇǌŽŚůĞĚŸŽǀĂůĂŝƷƌŽŬǌĂƉƎĞĚŵĢƚŶĠŽďĚŽďş,
ďĢŚĞŵŬƚĞƌĠŚŽ ďǇůƉŽǌĞŵĞŬĚĂŶŽƵƐƉŽůĞēŶŽƐƚşŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĢǀǇƵǎşǀĄŶ͘WƎŝƐƚĂŶŽǀĞŶşĚĂŶĠƐĂǌďǇ
ũĞ ŵŽǎŶŽ ǀǇƵǎşƚ ƐĂǌďƵ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐş ǌĞ ^ĚĢůĞŶş <ŽŵŝƐĞ Ž ƌĞǀŝǌŝ ŵĞƚŽĚǇ ƐƚĂŶŽǀŽǀĄŶş ƌĞĨĞƌĞŶēŶşĐŚ
Ă ĚŝƐŬŽŶƚŶşĐŚ ƐĂǌĞď ;jƎ͘ǀĢƐƚ͘  Ϭϭϰ͕ ϭϵ͘ ϭ͘ϮϬϬϴͿ 2͘ sǉƓĞƌĞĨĞƌĞŶēŶşĐŚƐĂǌĞďǀ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚůĞƚĞĐŚ
ŶĂůĞǌŶĞƚĞǌĚĞŚƚƚƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶͬƐƚĂƚĞͺĂŝĚͬůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶͬƌĞĨĞƌĞŶĐĞͺƌĂƚĞƐ͘Śƚŵů͘
V ƉƎşƉĂĚĢũĂŬǉĐŚŬŽůŝǀĚĂůƓşĐŚĚŽƚĂǌƽǀ ĚĂŶĠǀĢĐŝƐĞŶĂŵĢŶĞǀĄŚĞũƚĞŽďƌĄƚŝƚ͘
dŽƚŽ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ǀǇũĂĚƎƵũĞ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬŽ jƎĂĚƵ Ŭ ĚĂŶĠ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐĞ ǀǇƉůǉǀĂũşĐş ǌ ũĞŚŽ ƉƌĂǆĞ ũĂŬŽǎƚŽ
ŬŽŶǌƵůƚĂēŶşŚŽ͕ ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶşŚŽ͕ ƉŽƌĂĚĞŶƐŬĠŚŽ Ă ŵŽŶŝƚŽƌŽǀĂĐşŚŽ ŽƌŐĄŶƵ ǀ ŽďůĂƐƚŝ ǀĞƎĞũŶĠ ƉŽĚƉŽƌǇ
ǌĂ ǀǇƵǎŝƚş ĚŽƐĂǀĂĚŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ ũƵĚŝŬĂƚƵƌǇ ^ŽƵĚŶşŚŽ ĚǀŽƌĂ ǀƌŽƉƐŬĠ ƵŶŝĞ͕ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ǀƌŽƉƐŬĠ
ŬŽŵŝƐĞ Ă ĚĂůƓşĐŚ ǌĚƌŽũƽ ǌ ŽďůĂƐƚŝ ǀĞƎĞũŶĠ ƉŽĚƉŽƌǇ͘ :Ğ ƵƌēĞŶŽ ƉŽƵǌĞ ƉƌŽ ŝŶĨŽƌŵĂēŶş ƷēĞůǇ ĂŶĞŵĄ
ƉƌĄǀŶş ǌĄǀĂǌŶŽƐƚ͘ EĞŶĂŚƌĂǌƵũĞ ƉůĂƚŶĠ ƉƌĄǀŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ͘ < ĂƵƚĞŶƚŝĐŬĠŵƵ Ă ƉƌĄǀŶĢ ǌĄǀĂǌŶĠŵƵ
ǀǉŬůĂĚƵǀĞƎĞũŶĠƉŽĚƉŽƌǇ ũƐŽƵŽƉƌĄǀŶĢŶǇƉŽƵǌĞƉƎşƐůƵƓŶĠŽƌŐĄŶǇǀƌŽƉƐŬĠƵŶŝĞ͘
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