Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 28

V Praze, 12. dubna 2013
Č.j.: 85/2013

Poskytnutí doplňujících informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., žádost o poskytnutí
informací, v platném znění
Vážení,
na základě výše zmíněné žádosti o poskytnutí doplňujících informací týkajících se exportní aliance
Czech Water Alliance, dále jen „CWA“, ze dne 2. 4. 2013, plní Agentura na podporu
obchodu/CzechTrade (dále jen „Agentura“) povinnost, jakožto povinný subjekt ve smyslu
předmětného právního předpisu, a poskytuje k Vašemu dotazu následující doplňující informace:

1. Co se rozumí „spoluprací na obchodní bázi“, která funguje mezi CzechTrade a CWA?
Vysvětlete nám prosím tento vztah i na konkrétních případech. Na internetových stránkách
CWA je uvedeno, že je CWA zřízena agenturou CzechTrade. Jak si toto máme vykládat? Dále
prosíme o vysvětlení Vámi protichůdných informací, a to těch, že mezi CzechTrade a CWA se
jedná o spolupráci na obchodní bázi a zároveň, že není mezi subjekty uzavřena žádná
smlouva.
Odpověď: CWA, či její jednotliví členové, si může/mohou kdykoliv objednat služby nabízené
Agenturou, a to za standardních podmínek, za kterých Agentura tyto své služby nabízí ostatním
subjektům v ČR. S ohledem na značný rozsah nabízených služeb uvádíme odkaz na webové rozhraní,
kde jsou jednotlivé nabízené služby specifikovány (http://www.czechtrade.cz/sluzby-2013/). CWA
není zřízena Agenturou, jedná se o samostatný subjekt, jakési neformální sdružení vzájemně
spolupracujících společností, ke kterému Agentura nemá žádný majetkový vztah. Pouze poskytuje,
jakožto vládní Agentura, této alianci záštitu, a to plně v souladu s Exportní strategií České republiky
pro léta 2006 – 2010 s aktualizací pro rok 2011, Projekt č. 7 (uveřejněna na webovém rozhraní:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obsah-es-2006-2010-1240.html). Vaše sdělení, že internetové
stránky CWA deklarují, že CWA je zřízena Agenturou, jsme ověřili, přičemž CWA byla tato skutečnost
objasněna s tím, že se jedná o nepřesný překlad do AJ jazyka s tím, že autor textu byl veden záměrem
vyjádřit, že činnost CWA Agentura pouze zaštiťuje, tak, jako zaštiťuje činnost jiných aliancí vzniklých
v souvislosti s v. u. dokumentem (jak je rovněž zřejmé z dikce textu následujícího po této větě), a
nikoliv, že je jejím zakladatelem. CWA byla zároveň Agenturou upozorněna na tuto skutečnost

s doporučením uvést tuto formulaci do náležitého stavu tak, aby plně odpovídala skutečnosti a nebyla
zavádějící.
2. Jaké dohody mezi CzechTrade a CWA, popř. CzechTrade a členy CWA byly v minulosti
uzavřeny, popř. jsou uzavřeny a k jakým plněním z těchto smluv dochází, popř. došlo či dojde?
Tímto zároveň žádáme o zaslání všech smluv a jiných dohod uzavřených v minulosti mezi
CzechTrade a CWA, popř. jejími členy v letech 2010-2013.
Odpověď: Mezi Agenturou a CWA byla uzavřena bezúplatná smlouva o spolupráci, kdy Agentura
poskytovala v souladu s Exportní strategií ČR CWA institucionální podporu, tj. záštitu vládní agentury
za účelem zvýšení důvěryhodnosti instituce v rámci její snahy o proniknutí na zahraniční trhy. Kopii
předmětného dokumentu Agentura s odkazem na ust. § 9, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, žadateli neposkytne.

3. Na internetových stránkách CWA je uvedeno, že je podporována CzechTrade. Rovněž i na
internetových stránkách http://www.czechtrade offices. Com/ je CWA vedena na prvním
místě mezi českými exportními aliancemi a je jinak propagována. Jakým způsobem
CzechTrade podporuje CWA, popř. její členy? Co je třeba splnit, aby i jiná uskupení či subjekty
mohly být propagovány a podporovány stejným způsobem? Dále žádáme o informaci, na
základě jakého vztahu je poskytována podpora CWA, není-li dle Vašeho dopisu ze dne 13.
března 2013 mezi subjekty uzavřena žádná smlouva.
Odpověď: Jak naznačeno v předchozí odpovědi, CWA, jakož i další jí podobná uskupení působící na
území ČR (tj. aliance, asociace, klustry apod.), je poskytována podpora institucionální, tj. záštita vládní
agentury pro zvýšení důvěryhodnosti těchto uskupení. Je tak činěno v souladu s exportní strategií ČR
s orientací na prioritní a zájmové země. Přístup k této formě podpory má každý subjekt působící na
území ČR s různou mírou exportního potenciálu. Seznam uskupení využívajících tuto institucionální
podporu Agentury je k nahlédnutí ve zveřejněných výročních zprávách Agentury, na jejím webovém
rozhraní (viz např. výroční zpráva České agentury na podporu obchodu 2011). Každé z podobných
uskupení má stejný přístup k v. definované podpoře.

4. Je nebo byl jakýkoliv člen CWA příjemcem finančních prostředků, popř. jiných veřejných financí
od CzechTrade?
Odpověď: Ne.
5. Dle § 19a odst. 1, zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, „orgány veřejné
správy nesmí podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem narušit
hospodářskou soutěž.“ S ohledem na to, že CWA odmítá přijmout jednoho z našich klientů za
člena, a to pro odpor jednoho z členů CWA, považovali bychom postup, dle kterého by
docházelo k jakékoli podpoře CWA ze strany orgánů veřejné správy, popř. jejich agentur, za
diskriminační a v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže.
Odpověď: Jak výše uvedeno, Agentura zaštiťuje činnost podobných uskupení na podkladě vládní
strategie. Přístup k této formě záštity má prakticky každý subjekt působící na území ČR, který zde
odvádí daně. Agentura tedy nemá za to, že by docházelo v rámci poskytování této formy záštity
k narušení hospodářské soutěže tak, že by byl zvýhodněn určitý soutěžitel. Jakákoliv diskriminace
v tomto směru tedy není ze shora uvedených důvodů možná. Agentura není oprávněna zasahovat do
interních procesů či jiné činnosti CWA, tudíž ani nemůže nikterak ovlivnit podmínky rozšíření tohoto

uskupení. Jak již bylo sděleno, Agentura není s CWA jakkoliv majetkově propojena a nemá na její
interní organizační strukturu žádný vliv.

S pozdravem

Ing. Milan Ráž
Ředitel Sekce služeb pro exportéry

