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Stanovisko Zastupitelstva města Karviné k navrhované revokaci usnesení vlády ČR ze
dne 22. července 2015 č. 576 o průmyslové zóně Nad Barborou a podpoře investic v
Moravskoslezském kraji
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
vyslovuje
maximální podporu urychlenému vybudování průmyslové zóny Nad Barborou za účelem bezodkladného řešení
strukturálních problémů regionu a především nezaměstnanosti.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
odmítá
jakékoli snahy Ministerstva financí ČR o revokaci již schváleného usnesení vlády ČR ze dne 22. července 2015 č.
576 o průmyslové zóně Nad Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji.
Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
výzývá
vládu ČR o urychlené naplňování všech platných usnesení v dané věci.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
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Důvodová zpráva
Stanovisko Zastupitelstva města Karviné k navrhované revokaci usnesení vlády ČR ze dne 22.
července 2015 č. 576 o průmyslové zóně Nad Barborou a podpoře investic v
Moravskoslezském kraji.
Dne 09.09.2015 obdržel Magistrát města Karviné k připomínkování návrh Ministerstva financí ČR ke
zrušení usnesení vlády ČR ze dne 22. července 2015 č. 576 o průmyslové zóně Nad Barborou a
podpoře investic v Moravskoslezském kraji a k přijetí nového usnesení ukládajícího ministru průmyslu
a obchodu celou řadu nových úkolů, jejichž větší část již realizována stejně byla.
Statutární město Karviná má za to, že dosavadní příprava realizace zóny se se všemi případnými
pochybnostmi a náměty uvedenými v navrhovaném ukládacím usnesení vlády ČR již vyčerpávajícím
způsobem vypořádala.
Navrhované usnesení by způsobilo několikaletý odklad realizace zóny, přičemž všechny problémy s
dlouhodobou vysokou nezaměstnaností a s hrozbou brzkého uzavření některých důlních provozů by
tudíž nebyly řešeny. Je nezbytně nutné, aby se co nejrychleji všechny příslušné instituce a orgány
počínaje Vládou ČR přes Moravskoslezský kraj až po statutární město Karviná systematicky a
cílevědomě a hlavně urychleně připravily na novou situaci, která vznikne se zánikem pracovních míst
v hornictví v krátkodobém horizontu do 5 let (viz aktuální situace s provozem Dolu Paskov a
plánované další propouštění na šachtách na Karvinsku). V této chvíli nemá jak město, tak i kraj
žádnou jinou alternativu, jak tyto základní problémy řešit. V případě, že se bude zóna realizovat
v souladu s dnes platnými usneseními vlády, pak bude pravděpodobně v horizontu 3 let možné zřídit
první nová pracovní místa, protože příprava průmyslové zóny Nad Barborou je aktuálně ve fázi
územního rozhodování. Jakýkoliv odklad naplňování zmíněného usnesení vlády způsobí potenciální
hrozby s netušenými důsledky a sociálními otřesy.
V rámci připomínkového řízení bude zasláno navrhované usnesení zastupitelstva jako zásadní
připomínka k navrhovanému usnesení vlády prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje.
V přílohách k důvodové zprávě č. 1 – č. 4 předkládáme:
Příloha č. 1 k důvodové zprávě – průvodní dopis Ministerstva financí ČR
Příloha č. 2 k důvodové zprávě – materiál pro schůzi Vlády ČR
Příloha č. 3 k důvodové zprávě – návrh usnesení o revokaci usnesení vlády ČR ze dne 22.
července 2015 č. 576 o průmyslové zóně Nad Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji
Příloha č. 4 k důvodové zprávě – předkládací zpráva Ministerstva financí ČR
V příloze č. 5 k důvodové zprávě uvádíme aktuální informaci o správních řízeních souvisejících
s průmyslovou zónou Nad Barborou.
V přílohách č. 6 a č. 7 k důvodové zprávě přikládáme dopisy se stanovisky Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v dané věci ze dne 09.09.2015,
jejichž obsah koresponduje s již dříve zaslaným stanoviskem primátora města v této věci a taktéž
navrhovaným usnesením Zastupitelstva města Karviné.

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Stanovisko Zastupitelstva města Karviné k navrhované revokaci usnesení vlády ČR ze dne 22.
července 2015 č. 576 o průmyslové zóně Nad Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji.
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Příloha č. 2 k důvodové zprávě

Vláda České republiky
Ministerstvo financí ČR
Čj.: MF-40768/2015/1903
V Praze dne
Výtisk č.:

září 2015

PRO SCHŮZI VLÁDY
Revokace usnesení vlády ČR ze dne 22. července 2015 č. 576 o průmyslové zóně
Nad Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji

Důvod předložení:
Potřeba revokace usnesení vlády ze
dne 22. července 2015 č. 576 z důvodu
zjištění nových skutečností ve věci SPZ
nad Barborou.

Předkládá:
Ing. Andrej Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí

Obsah:
I. Návrh usnesení
II. Předkládací zpráva
III. Vypořádání připomínkového řízení
IV. Návrh tiskové zprávy

Příloha č. 3 k důvodové zprávě

NÁVRH USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne

č.

o revokaci usnesení vlády ČR ze dne 22. července 2015 č. 576 o průmyslové zóně
Nad Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji

Vláda
I.

zrušuje
usnesení vlády ze dne 22. července 2015 č. 576, o průmyslové zóně Nad
Barborou a podpoře investic v Moravskoslezském kraji;

II.

ukládá
ministru průmyslu a obchodu předložit vládě:
a) podrobnou analýzu způsobilosti území určeného pro Strategickou
průmyslovou zónu Nad Barborou,
b) analýzu ekonomické výhodnosti přeměny území na Strategickou
průmyslovou zónu,
c) podrobný harmonogram postupu projektové přípravy a realizace,
a to včetně akcí dle podílu způsobilých a nezpůsobilých výdajů
financovaných z prostředků Moravskoslezského kraje na celkových
nákladech projektu,
d) popis vlastnické struktury pozemků, jejichž výkup se v souvislosti
s realizací průmyslové zóny předpokládá nebo byl již smluvně
zabezpečen,
e) způsob stanovení výkupní ceny pozemků a všechny smlouvy související
s předpokládanou realizací průmyslové zóny,
f) analýzu stavu ekologických zátěží v dotčeném území,
g) studii týkající se omezení výběru výrobních provozů z důvodu nestability
území a ztížených základových poměrů;
h) analýzu veškerých vhodných lokalit pro umístění strategické průmyslové
zóny na území Moravskoslezského kraje, u kterých by bylo zjevné, že tato
územní rizika neobnáší;
i) analýzu obsazenosti současných ploch k průmyslovému využití
v Moravskoslezském kraji.

Provede:
ministr průmyslu a obchodu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Příloha č. 4 k důvodové zprávě

II.
PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA
Vláda na svém výjezdním zasedání v Ostravě dne 22. července 2015 přijala
usnesení č. 576, kterým vzala na vědomí informaci o stavu přípravy Strategické
průmyslové zóny (dále jen „SPZ“) Nad Barborou a podpoře investic
v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“). Vláda vyjádřila souhlas s přípravou
a výstavbou této SPZ a potvrdila souhlas s finanční podporou MSK, jako investora
a současně příjemce dotace státních prostředků v celkové výši 750 mil. Kč
a maximálně do 75 % způsobilých výdajů. Zdrojem finančních prostředků výdajů
podílu státu mají být disponibilní prostředky zvláštního účtu privatizace vedeného MF
po zrušeném Fondu národního majetku nebo ze státního rozpočtu navýšením výdajů
kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.
Ministerstvo financí plně podporuje jakýkoliv významnější rozvojový impulz
v Moravskoslezském kraji. Účelem revokace usnesení vlády v tomto případě není
zabránit přípravě SPZ Nad Barborou, ale je nutné rozptýlit jakékoliv pochybnosti
spojené s vybudováním této průmyslové zóny, které vyvstaly a s nimiž vláda nebyla
plně nebo srozumitelně seznámena. Záměrem je zajistit, abychom se v budoucnu
vyhnuli jakýmkoliv negativním důsledkům a poučili se z minulosti (případ průmyslové
zóny Holešov ve Zlínském kraji). Všeobecně platí, že jakékoliv vynakládání
prostředků musí být účelné a hospodárné, bez ohledu na to, zda tak činí stát nebo
územně samosprávný celek. Je nutné vycházet z premisy, že tyto subjekty hospodaří
s majetkem „náležejícím občanům“. I v tomto ohledu by měly být veškeré
pochybnosti rozptýleny.
U lokality pro SPZ Nad Barborou má jít o využití brownfieldu investorem. Z materiálu
předloženého vládě 22. července 2015 nevyplývá dostatečná odpověď na základní
otázku, resp. absentovalo zde odůvodnění, proč byla SPZ Nad Barborou vybrána
jako nejvhodnější lokalita pro investici a na základě jakých úvah a kritérií bylo toto
rozhodnutí učiněno. V otevřené diskusi, která se dodatečně k projektu SPZ Nad
Barborou rozproudila v mediích i na veřejnosti v průběhu července až srpna 2015, se
objevily informace vzbuzující pochybnost o vhodnosti vybraného území pro jeho
využití jako strategické průmyslové zóny.
Je třeba upozornit na to, že před předložením předmětného materiálu do vlády v říjnu
2013 ani s odstupem času, tj. v červenci 2015, nebyla součástí materiálu žádná
podrobná studie jiných možných, případně i výhodnějších (levnějších), a pro
investory zajímavějších variant, včetně greenfieldů. Zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, není dána zákonná povinnost
konat výběrové řízení. Je však nutné uplatnit pravidla hospodárnosti a účelnosti
a s tím spojeného řádného odůvodnění zvolené varianty. Tj. je nutné zodpovědět
základní otázku, proč byla vybrána jako nejvhodnější lokalita SPZ Nad Barborou,
včetně opření tohoto rozhodnutí o příslušné podklady. Součástí materiálu nebyla ani
analýza obsazenosti současných ploch k průmyslovému využití v MSK.
Je známo, že v prvním usnesení vlády č. 824 ze dne 30. října 2013 k vybudování
SPZ v lokalitě Nad Barborou byla uvedena poznámka, že toto území je vhodné
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pro investice v oblasti zpracovatelského průmyslu. Toto funkční omezení v materiálu
projednávaném na výjezdním zasedání vlády dne 22. července 2015 v Ostravě již
předkladatelem zmíněno nebylo a absentuje odůvodnění, proč tomu tak je.
Je pravdou, že rozhodnutí MŽP, odboru výkonu státní správy IX (Ostrava),
čj. 870/580/15*37302/ENV/15 ze dne 2. června 2015 změnilo zařazení navrhovaných
objektů na poddolovaném území do skupin stavenišť IV a V. Původně přijaté
omezení pro charakter příští průmyslové zóny přesto vede k otázkám, zda je vhodné
a správné na široce poddolovaném území budovat průmyslovou zónu o nákladech
za více než 1 mld. Kč. Riziko z poddolovaného území, vývěrů metanu a současných
ekologických zátěží patří k největším rizikům spojeným s projektem SPZ Nad
Barborou. V této souvislosti nebyly vládě předloženy žádné analýzy nebo průzkumy
dokládající opak a tyto pochybnosti je nutné rozptýlit.
Postupu MPO lze vytknout rovněž řazení kroků v předkládání materiálu na zasedání
vlády. Předřazení návrhu na schválení dotace ve výši 750 mil. Kč předcházející
vydání územního rozhodnutí o umístění staveb, jako základního předpokladu pro
vybudování samotné SPZ a její technické infrastruktury, považuje MF, s ohledem na
přísné podmínky jeho vydání, kterému musí předcházet závazné stanovisko podle
ust. § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), a s ohledem na nutnost projednat žádost s Obvodním báňským úřadem,
za rizikové s ohledem na účelnost mimořádně vysoké odsouhlasené dotace.
Bez ohledu na výše uvedené je zapotřebí mít na zřeteli skutečnost, že potenciální
průmysloví investoři budou velmi pečlivě zvažovat, zda své nové investice budou
situovat do území, které obnáší zvýšená přírodní rizika, nebo se mu raději vyhnou,
a své strategické rozhodnutí budou orientovat do méně rizikových lokalit obecně.
Proměna na průmyslovou zónu je podmíněna odkoupením většiny z 89 ha pozemků
v hodnotě okolo 200 mil. Kč mimo jiné od soukromých subjektů, konkrétně například
společnosti Asental Land, s.r.o. Odkoupení pozemků není zahrnuto do způsobilých
výdajů projektu. Na výkup pozemků byla předem dne 15. 5. 2014 uzavřena Smlouva
o budoucí kupní smlouvě mezi MSK a firmou Asental Land, s.r.o. (dále jen
„Smlouva“).
V materiálu zařazeném na jednání vlády dne 22. července 2015 nebyly uvedeny
podrobné parametry vybrané lokality ani podmínky výkupu pozemků pro SPZ Nad
Barborou. Z celkové rozlohy SPZ Nad Barborou 89 ha je cca 15 ha vyčleněno
na biokoridor a 14 ha pro technickou infrastrukturu. Využitelná plocha pro investory
má představovat cca 60 ha. Tyto údaje se však rozcházejí s informacemi
většinového majitele pozemků Asental Land s.r.o., jehož představitelé pro media
uvádí celkovou kapacitu SPZ Nad Barborou podstatně menší, pouze 43 ha.
Vládě předložený materiál ani Smlouva (která nebyla součástí vládního materiálu)
blíže neobjasňují některé skutečnosti:
1) S různorodým účelem pozemků podle MF nekoresponduje dojednaná paušální
kupní cena za 1 m2 půdy ve výši 212 Kč. Je nutné objasnit, proč výkupní cena
nereflektuje skutečnost, že část tohoto území byla kdysi zastavěna, a že v něm
existuje množství zčásti nebo zcela zdemolovaných objektů a několik budov
určených k demolici, tudíž ani vyvolané náklady MSK na demolice a vyjmutí
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ze zemědělského a půdního fondu. MSK se zavazuje hradit některé náklady, např.
zajištění vyjmutí ze zemědělského a půdního fondu i bez toho, zdali projekt získá
územní rozhodnutí.
2) Smlouva se jeví z právního hlediska jako nevyvážená, tj. jednostranně nevýhodná
pro MSK, zejména s ohledem na následující:
a) institut zálohy - není patrné, z jakého důvodu bylo k institutu zálohy přistoupeno,
jak byla určena její výše (28 mil. Kč) a zejména k čemu slouží (spíše vyplývá, že má
povahu záruky, že budou uhrazeny případné smluvní pokuty). S případným
neuhrazením zálohy Smlouva spojuje smluvní pokutu ve výši 10 mil. Kč. Nastavení
této sankce může být ospravedlnitelné pouze na základě zodpovězení, z jakého
důvodu bylo přistoupeno k institutu zálohy;
b) zadání pro vypracování posouzení ekologických zátěží mělo být učiněno
nejpozději do 15. 5. 2014, což fakticky odpovídá dni podpisu Smlouvy, tj. nebyl dán
žádný prostor pro stanovení a odsouhlasení zadání ze strany MSK. Dle Smlouvy se
automaticky použije zadání stanovené firmou Asental Land, s.r.o. Není tedy patrné,
jak vzhledem k absenci lhůty bylo stanoveno zadání pro vypracování posouzení, zda
na něm MSK participoval;
c) smluvní pokuty – není patrné, proč absentují jakékoliv smluvní pokuty pro stranu
prodávajícího při porušení povinností z jeho strany (nutno podotknout, že vypořádání
připomínkového řízení uvádí opak – viz připomínka Úřadu vlády), v tomto je možné
charakterizovat smluvní vztah jako nerovný (nevyvážený). V krajním případě může
smluvní pokuta pro MSK dosáhnout až 28 mil Kč, tedy přesně tolik, kolik bylo
poskytnuto na záloze;
d) financování rozvoje zóny - není patrné, proč by MSK měl být sankciován v situaci,
kdy udělení dotace není v jeho působnosti, tj. proč MSK na sebe převzal riziko
financování, které nezáleží na jeho vůli. Nutno podotknout, že v případě neobdržení
financování je MSK sankcionován ve formě smluvní pokuty (která má současně plnit
funkci paušalizované náhrady škody) odstupňované podle časových intervalů. Není
vůbec patrné, podle čeho byly tyto časové intervaly určeny a odstupňovány. Nicméně
nyní by sankce za neuzavření kupní smlouvy z důvodu neobdržení financování
představovala 10 mil. Kč;
e) garance hrazení nákladů za ekologické zátěže - není patrné, jak byla určena
částka ve výši max. 5 mil. Kč, resp. 50 % celkových skutečně vynaložených nákladů
– vázáno na řadu podmínek, jejichž splnění nemusí být v délce 10 let splnitelné.
I když se ekologická zátěž nebo újma určí, k hrazení nákladů na její odstranění
dochází za předpokladu, že je zachována bezodkladná informační povinnost a jedná
se o již skutečně vynaložené náklady na její odstranění z rozpočtu kupujícího;
f) zřizování věcných břemen je v plné kompetenci Asental Land, s.r.o., přičemž není
patrné, jaká věcná břemena k pozemkům může zřizovat (odkazuje se na smlouvu
o spolupráci, která není k dispozici) a za jakých podmínek.
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Výše uvedené považujeme za nejvýznamnější otázky vyplývající ze Smlouvy, které
by měly být vysvětleny. Smlouva vzbuzuje i mnohé další otázky a v této souvislosti
by měla být poskytnuta komplexní nezávislá právní analýza.
V návaznosti na veškeré výše uvedené skutečnosti Ministerstvo financí velice citlivě
vnímá finanční závazek státu k vybudování SPZ Nad Barborou v částce 750 mil. Kč.
Pochybnosti Ministerstva financí vztahující se k lokalitě pro SPZ nedokázaly rozptýlit
ani dodatečné informace poskytnuté MPO k projektu pro jednání koaliční rady dne
26. srpna a tím, že MF požaduje zrušení přijatého rozhodnutí z důvodu neúplných
poskytnutých informací, plní svou povinnost chránit veřejné prostředky před
nehospodárným a neefektivním použitím a v konečném důsledku před nebezpečím
zmařené investice dotované z veřejných prostředků.
Závěr:
Předložený materiál MPO pro červencové jednání vlády v Ostravě neuváděl žádné
informace ohledně uzavřené Smlouvy, jednoznačné závěry znaleckých posudků,
z kterých by bylo možné posoudit rizika poddolování vybrané lokality pro SPZ Nad
Barborou, rizika výstupů metanu, seismické stability a také rizika současných
ekologických zátěží. V materiálu chyběla dále analýza obsazenosti současných ploch
k průmyslovému využití v Moravskoslezském kraji či studie týkající se omezení
výběru výrobních provozů z důvodu nestability území a ztížených základových
poměrů.
Vzhledem k výše uvedeným důvodům se navrhuje zrušit přijaté usnesení vlády
č. 576 ze dne 22. července 2015. Vládě se současně navrhuje uložit úkol pro
ministra průmyslu a obchodu předložit vládě podrobnou analýzu způsobilosti území
určeného pro SPZ Nad Barborou, ekonomické výhodnosti jeho přeměny na SPZ,
podrobný harmonogram postupu projektové přípravy a realizace, a to včetně akcí dle
podílu způsobilých a nezpůsobilých výdajů financovaných z prostředků
Moravskoslezského kraje na celkových nákladech projektu. Součástí informace pro
nové rozhodnutí vlády by měl být jednoznačný popis vlastnické struktury pozemků,
jejichž výkup se v souvislosti s realizací průmyslové zóny předpokládá nebo byl již
smluvně zabezpečen, způsob stanovení výkupní ceny pozemků a připojení všech
smluv souvisejících s předpokládanou realizací průmyslové zóny. Požadovaný
materiál by měl zajistit identifikaci všech rizik, které by mohly negativně ovlivnit
projekt nebo jeho realizaci. Součástí materiálu by tak měla být studie týkající se
případného omezení výběru výrobních provozů z důvodu nestability území
a ztížených základových poměrů a posouzení ekologických zátěží
Pro lepší komparaci disponibilních možností se též navrhuje úkol pro ministra
průmyslu a obchodu, aby předložil vládě analýzu veškerých vhodných lokalit
pro umístění strategické průmyslové zóny na území Moravskoslezského kraje,
u kterých by bylo zjevné, že tato územní rizika neobnáší. Takový průzkum by umožnil
verifikovat vyjádření zástupců Moravskoslezského kraje, kteří pro média uvedli, že
jiná vhodná lokalita pro vybudování SPZ na území Moravskoslezského kraje, než je
lokalita Nad Barborou, neexistuje. Zároveň by bylo vhodné předložit analýzu
obsazenosti současných ploch k průmyslovému využití v Moravskoslezském kraji.
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Příloha č. 5 k důvodové zprávě

Informativní zpráva o přehledu správních řízení vedených příslušným stavebním úřadem správních řízení u
jednotlivých souborů stavebních aktivit průmyslové zóny Nad Barborou:
 Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – zásobování plynem
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
doplnění žádosti
výzva k doplnění (přerušení řízení, novela EIA)
doplnění žádosti
oznámení zahájení řízení
námitka podjatosti

17.12.2014
07.01.2015
09.01.2015
02.02.2015
10.03.2015
04.05.2015

 Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – dopravní a technická infrastruktura –
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
výzva k doplnění
doplnění žádosti
oznámení zahájení řízení
výzva k doplnění
doplnění žádosti
oznámení zahájení řízení
územní rozhodnutí

17.12.2014
09.01.2015
25.02.2015
10.03.2015
16.04.2015
19.05.2015
01.06.2015
01.09.2015 (exp. 02.09.2015)

 Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – hrubé terénní úpravy
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
výzva k doplnění
doplnění žádosti
oznámení o zahájení řízení
dána podjatost
zpětvzetí námitky podjatosti

20.04.2015
22.04.2015
18.05.2015
01.06.2015
01.07.2015
07.09.2015

 Příprava území pro průmyslovou zónu Nad Barborou – železniční vlečka
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
územní rozhodnutí
nabytí právní moci

17.12.2014
11.03.2015
04.04.2015

Příloha č. 6 k důvodové zprávě

Příloha č. 7 k důvodové zprávě

