
Vážený pan ministr

Karel Havlíček

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15  Praha 1

 

V Praze dne 6. dubna 2021

Vážený pane ministře,

žádáme vás tímto jménem asociace ekologických organizací Zelený kruh a organizace Hnutí DUHA

o stažení informace o naší údajné spolupráci na přípravě Národního plánu obnovy (NPO) na

nedávno vzniklé webové stránce www.planobnovycr.cz. 

Organizace Zelený Kruh (správný název je Zelený kruh) a Hnutí duha (správný název je Hnutí

DUHA) jsou tam uvedeny mezi dalšími organizacemi, které údajně s vaším ministerstvem

spolupracují na přípravě NPO. Toto tvrzení neodpovídá skutečnosti. Naši zástupci sice vznesli

připomínky na kulatém stole na podzim 2021 a připomínky jsme poslali také písemně vašemu

ministerstvu. V odpovědi z ministerstva nebyly ovšem připomínky řádně vypořádány a k vypořádání

nedošlo ani jiným způsobem. Ministerstvo nevládním organizacím neposkytlo ani aktuální verzi

dokumentu. K uvedení jmen našich organizací navíc došlo bez našeho souhlasu a vědomí.

Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste tuto situaci napravil a jména našich organizací z tohoto

seznamu vypustil. 

Aby bylo na přípravě a implementace možné skutečně spolupracovat, žádáme Vás o vytvoření stálé

platformy pro přípravu a monitoring NPO a poskytnutí prostoru ekologickým organizacím na této

platformě. Takové stálé platformy jsou u podobných finančních nástrojů (Modernizační fond, Fond

pro spravedlivou transformaci) standardem a NPO je jediný, který ji dosud nemá.
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Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

                                                                       

    
Daniel Vondrouš
ředitel

Zelený kruh, asociace ekologických organizací

+420 724 215 068

daniel.vondrous@zelenykruh.cz

Anna Kárníková
ředitelka

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

+420 773 768 769

anna.karnikova@hnutiduha.cz
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