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Výzva k vymožení neoprávněně čerpaných dotací a finančních podpor ze strany společnosti z koncernu 

Agrofert 

 

Vážený pane ministře, 

 

dne 26.6.2018 jsem upozornil1, že 7 společnosti z koncernu Agrofert čerpalo finanční podpory z programu 

pojištění Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) podřízeného Ministerstvu 

zemědělství, ačkoliv tyto finanční podpory byly určené výhradně malým a středním podnikům (dále „MSP“). 

PGRLF nakonec dal Pirátům za pravdu2 a začal v tomto dotačním programu konečně správně hodnotit 

statut MSP. Nyní po 2 letech Pirátský analytický tým důkladně prověřil přidělování dotací společnostem 

z koncernu Agrofert a zjistil, že tyto finanční podpory určené výhradně pro MSP čerpaly společnosti 

z koncernu Agrofert ve větším rozsahu, než mu bylo před 2 lety známo a navíc analogická situace je i u 

dotací čerpaných přímo od Vámi vedeného Ministerstva zemědělství – opět rovněž zde společnosti 

z koncernu Agrofert získávaly dotace určené výhradně pro MSP. Velmi oceňuji, že počínaje rokem 2018 

jste v reakci na mé upozornění začali konečně správně hodnotit statut MSP, ovšem bohužel jste zcela 

opomenuli vymoct zpět do státního rozpočtu tyto neoprávněně přidělené prostředky včetně úroků. 

Vyzývám vás proto k tomu nyní, neboť je to vaše zákonná povinnost.  

 

V úvodu si dovolím konkrétní příklad. Společnost SADY CZ, s.r.o. podnikající v ovocnářství se součásti 

koncernu Agrofert stala 26.2.2010. O více jak 7 let později (konkrétně 15.12.2017) Ministerstvo 

zemědělství rozhodlo o přidělení dotace této společnosti ve výši 2 097 600 Kč z dotačního programu „1R 

- Podpora restrukturalizace ovocných sadů“. Přitom tento dotační titul je určen pouze pro MSP (viz 

zveřejněné podmínky pro přidělení této dotace3). V příloze si dovoluji Vám zaslat analogických 28 příkladů, 

kdy dle Pirátského analytickému týmu byla přidělena dotace či finanční podpora společnosti z koncernu 

Agrofert, ačkoliv byla určena výhradně MSP. 

 

 
1 https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/sedm-firem-agrofertu-cerpalo-neopravnene-podporu.html  
2 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pgrlf-dotace-ministerstvo-zemedelstvi-pirati-agrofert-garancni-
fond_1808150600_kno  
3 https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1r  
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https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy-1r
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Jestliže novým majoritním vlastníkem malého podniku se stane velký podnik (zejména velký koncern), tak 

tento malý podnik se okamžitě stává velkým podnikem. V minulosti PGRLF nesmyslně tvrdil, že v tomto 

případě se uplatňuje dvouleté přechodné účetní období, během kterého si tento podnik uchovává statut 

MSP, navzdory tomu, že je součásti velkého koncernu. Toto dvouleté období se uplatňuje pouze v případě 

přirozeného růstu společnosti, nikoliv v případě kapitálového vstupu velkého koncernu. Na podobné 

názory reagovala v roce 2015 Evropská komise ve své „Uživatelské příručce k definici malých a středních 

podniků“4, ve které vysvětlila správnou interpretaci závazných pravidel a sice, že zánik statutu MSP 

nastává v tomto případě okamžitě. Stejné názory navíc prezentovali experti, které oslovili buďto pirátští 

analytici nebo novináři. Uvést lze například vyjádření 3 předních expertů pražských vysokých škol v pořadu 

Reportéři ČT5 - Ing. Pavla Moulise, Ph.D. z České zemědělské univerzity, doc. JUDr. Václava Šmejkala, 

Ph.D. z Univerzity Karlovy a Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze.  

 

K sestavení výčtu případů, kdy při schválení přidělení dotace nebyla splněna podmínka MSP, přistoupil 

Pirátský analytický tým velmi ohleduplně a tolerantně. Ačkoliv zde bylo možné uvést násobně více příkladů, 

tak uvedl pouze ty, které buďto se uskutečnily po 25.6.2014, kdy vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) 

č. 702/20146 obsahující aktualizovanou definici MSP anebo se jedná o dřívější případy, kdy Pirátský 

analytickým tým vycházel z doporučení Komise 2003/361/ES ze  dne  6. května  2003 o  definici  

mikropodniků,  malých  a  středních podniků. Koneckonců pravidla poskytnutí dotace a formulář žádosti 

z let 2010-2014 je dostupný například zde7. V tomto období jsme počítali případy, kdy od okamžiku 

převzetí malé společnosti velkým koncernem uplynuly více jak 2 účetní období, ačkoliv opakuji, že takovýto 

výklad dvouletého přechodného období byl velmi sporný a menšinový. Koneckonců ve výše uvedeném 

příkladu společnost SADY CZ, s.r.o. získala dotace určenou po MSP až po 7 letech od doby, co se stala 

součásti koncernu Agrofert. 

 

Žádám Vás tedy o vyrozumění, jak Vaše ministerstvo přistoupilo k vymožení neoprávněně přidělených 

dotací a finančních podpor společnostem z koncernu Agrofert z důvodu nesplnění podmínky MSP.  

 

Děkuji 

 
S úctou 
 
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek 
předseda poslaneckého klubu Pirátů 
 
 
 
 
 

 
4 http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1  
5 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/218452801240020/obsah/626074-mala-dotace-
pro-velky-agrofert  
6 http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2021/  
7 http://eagri.cz/public/web/file/91441/zempoj_zadost.pdf?fbclid=IwAR1YtdrT77zrs-
BYKBrvUQ1rSjel8VaDWpBHtpL69QXvQ8T0WVnp5lCac6s  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0010.01/DOC_1
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http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2021/
http://eagri.cz/public/web/file/91441/zempoj_zadost.pdf?fbclid=IwAR1YtdrT77zrs-BYKBrvUQ1rSjel8VaDWpBHtpL69QXvQ8T0WVnp5lCac6s
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Přehled dotací a finančních podpor, které získaly společnosti z koncernu Agrofert, ačkoliv 
je mohly čerpat POUZE malé a střední podniky 

Zpracoval: Janusz Konieczny, analytik Poslaneckého klubu Pirátů 

 

Poskytovatel dotace - Ministerstvo zemědělství 

Příjemce dotace 
z koncernu Agrofert 

Dotační titul Datum rozh. o 
posk. dotace 
(MZE) 

Dotace Doložení nesplnění podmínky malého a středního podniku 
(MSP) 

M+A+J s.r.o., IČ 
47287195 

„1I - Podpora 
vybudování kapkové 
závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, 
vinicích a ve školkách“ 

26.11.2014 250 800 
Kč 

Jediným majitelem společnosti M+A+J s.r.o. je od 20.12.2011 
společnost AgroZZN, a.s. (viz obch. rejst.8), jejíž jediným 
vlastníkem je od 25.5.2007 přímo společnosti Agrofert, a.s. (viz 
obch. rejst9). Z toho vyplývá, že společnost M+A+J s.r.o. nebyla 
v době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním 
podnikem.     

M+A+J s.r.o., IČ 
47287195 

„1I - Podpora 
vybudování kapkové 
závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, 
vinicích a ve školkách“ 

8.12.2017 259 200 
Kč 

SADY CZ, s.r.o., IČ 
27699293 

„1I - Podpora 
vybudování kapkové 
závlahy v ovocných 

8.12.2017 629 280 
Kč 

Jediným majitelem společnosti SADY CZ, s.r.o. se 26.2.2010 
stala společnost ZZN Pomoraví, a.s. z koncernu Agrofert a 
následně dne 30.6.2011 se tímto jediným majitelem stala 

 
8 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=653131&typ=UPLNY  
9 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=92483&typ=UPLNY  

http://www.pirati.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=653131&typ=UPLNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=92483&typ=UPLNY
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sadech, chmelnicích, 
vinicích a ve školkách“ 

společnost Navos, a.s. – opět z koncernu Agrofert. 
V současnosti jsou SADY.CZ, s.r.o. vlastněné napřímo 
společnosti Agrofert, a.s.. Z toho vyplývá, že společnost SADY 
CZ, s.r.o. nebyla v době podpisu smlouvy o přidělení dotace 
malým a středním podnikem. 

ALIMEX NEZVĚSTICE 
a.s., IČ 25196049 

1R - Podpora 
restrukturalizace 
ovocných sadů 

03.12.2012 906 675 
Kč 

Společnost Agrofert, a.s. získala v roce 2010 63,44% akcií 
společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE, a.s.. V současnosti má 
100% akcií společnosti Alimex Nezvěstice, a.s. společnost 
Primagra, a.s. z koncernu Agrofert, a.s.. 
Z toho vyplývá, že společnost Alimex Nezvěstice, a.s. nebyla v 
době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním 
podnikem. 

Lužanská zemědělská 
a.s., IČ 25253042 

1R - Podpora 
restrukturalizace 
ovocných sadů 

1.12.2016 241 000 
Kč 

V první polovině roku 2016 se většinovým vlastníkem 
společnosti Lužanská zemědělská a.s. stala společnost Cerea, 
a.s. z koncernu Agrofert. Konkrétně získala 81,12% akcií. V září 
2016 již na základě žádosti Cerea, a.s. byla svolaná Valná 
hromada společnosti Lužanská zemědělská a.s. 
Z toho vyplývá, že společnost Lužanská zemědělská a.s. 
nebyla v době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a 
středním podnikem. 

Lužanská zemědělská 
a.s., IČ 25253042 

1R - Podpora 
restrukturalizace 
ovocných sadů 

1.12.2016 1 154 000 
Kč 

Lužanská zemědělská 
a.s., IČ 25253042 

1R - Podpora 
restrukturalizace 
ovocných sadů 

15.12.2017 1 122 000 
Kč 

SADY CZ, s.r.o., IČ 
27699293 

1R - Podpora 
restrukturalizace 
ovocných sadů 

15.12.2017 2 097 600 
Kč 

Jediným majitelem společnosti SADY CZ, s.r.o. se 26.2.2010 
stala společnost ZZN Pomoraví, a.s. z koncernu Agrofert a 
následně dne 30.6.2011 se tímto jediným majitelem stala 
společnost Navos, a.s. – opět z koncernu Agrofert. 
V současnosti jsou SADY.CZ, s.r.o. vlastněné napřímo 
společnosti Agrofert, a.s.. Z toho vyplývá, že společnost SADY 
CZ, s.r.o. nebyla v době podpisu smlouvy o přidělení dotace 
malým a středním podnikem. 
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Poskytovatel dotace – Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 
Program - pojištění 

Společnost ze 
seznamu (IČO) 

Název společnosti Smlouva 

Datum 
podpisu 
smlouvy 
fondem 

Vyplacená 
částka 
(v Kč) 

Doložení nesplnění podmínky malého a středního podniku (MSP) 

40230091 
AGROCOM HRUŠOVANY spol. 

s r.o. neznámý údaj 

23.03.2015 
(dat. pod. 

žád.) 398 642 

Jediným vlastníkem společnosti AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. je 
od 17.7.2013 společnost AgroZZN,a.s. z koncernu Agrofert.  
Z toho vyplývá, že společnost AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. 
nebyla v době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním 
podnikem. 

47667575 AGROPARKL spol. s r.o. 1715006001 21.09.2017 143 554 

Majoritním vlastníkem společnosti AGROPARKL spol. s r.o. je od 
26.9.2016 společnost Navos, a.s. z koncernu Agrofert (získala 80% 
akcií). Následně v roce 2017 se společnost Navos, a.s. stala jediným 
majitelem společnosti AGroparkl, spol.s.r.o.  
Z toho vyplývá, že společnost AGROPARKL spol. s r.o. nebyla v době 
podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

48244376 
AGS AGRO České Budějovice 

a.s. 15137/0-2009 22.03.2010 76 435 
Jediným vlastníkem společnosti AGS AGRO České Budějovice a.s. je 
od 25.1.2008 společnost ZZN Pelhřimov, a.s., která již tehdy patřila do 
koncernu Agrofert.  
Z toho vyplývá, že společnost AGS AGRO České Budějovice a.s. nebyla 
v době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním 
podnikem. 48244376 

AGS AGRO České Budějovice 
a.s. 15138/0-2009 22.03.2010 17 838 

25243811 ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. 1415022471 01.12.2014 48 696 

Jediným majitelem společnosti ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. je od 
13.3.2013 společnost Primagra, a.s. z koncernu Agrofert a od roku 
2015 je jediným majitelem ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. společnost  
Agropodnik Hodonín, a.s. 
Z toho vyplývá, že společnost ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. nebyla v 
době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 
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45348600 DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. 1415032941 02.02.2015 96 682 

Jediným majitelem společnosti DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. je od 19.8.2014 
společnost Agrofert, a.s.. 
Z toho vyplývá, že společnost DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. nebyla v době 
podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

60875666 Farma veselka, s.r.o. Neznám. údaj 25.05.2016 75 303 

Majoritním vlastníkem (77,5% akcií) společnosti Farma veselka, s.r.o. 
je od 6.5.2016 společnost ZZN Pelhřimov, a.s. z koncernu Agrofert. 
V tomto případě byla žádost o dotaci podaná 25.5.2016 čili v době, kdy 
tato společnost již byla velkým podnikem. 
Z toho vyplývá, že společnost Farma veselka, s.r.o. nebyla v době 
podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

25215671 KLADRUBSKÁ a.s. 1515005761 12.08.2015 46 804 

Majoritním vlastníkem společnosti Kladrubská, a.s. je od 27.5.2015 
společnost Primagra, a.s. z koncernu Agrofert (získala 79,75% akcií). 
Z toho vyplývá, že společnost Kladrubská, a.s. nebyla v době podpisu 
smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

25253042 Lužanská zemědělská a.s. 1615013941 10.08.2016 423 190 V první polovině roku 2016 se většinovým vlastníkem společnosti 
Lužanská zemědělská a.s. stala společnost Cerea, a.s. z koncernu 
Agrofert. Konkrétně získala 81,12% akcií. V září 2016 již na základě 
žádosti Cerea, a.s. byla svolaná Valná hromada společnosti Lužanská 
zemědělská a.s. 
Z toho vyplývá, že společnost Lužanská zemědělská a.s. nebyla v době 
podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 25253042 Lužanská zemědělská a.s. 1715032241 13.11.2017 428 084 

64834417 MAVEX AGRO, spol. s r.o. Neznám. údaj 

Druhá pol. 
2014 54 245 

Jediným vlastníkem společnosti MAVEX AGRO, spol. s r.o. je od 29.3.2013 
společnost Primagra, a.s. z koncernu Agrofert.  

Z toho vyplývá, že společnost MAVEX AGRO, spol. s r.o. nebyla v době 
podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

26217074 Vlčnovská zemědělská a.s. 1515037731 09.10.2015 303 936 Většinovým vlastníkem společnosti Vlčnovská zemědělská a.s. 
(82,63% akcií) je od srpna 2015 společnost Navos, a.s. z koncernu Agrofert.  

Z toho vyplývá, že společnost Vlčnovská zemědělská a.s. nebyla v 
době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 26217074 Vlčnovská zemědělská a.s. 1615046921 14.12.2016 154 413 

47782455 
Zemědělská společnost Blšany 

s.r.o. 1415025631 09.03.2015 1 620 680 
Jediným vlastníkem společnosti Zemědělská společnost Blšany s.r.o. 
je od 4.4.2014 společnost AgroZZN, a.s. z koncernu Agrofert. 
Z toho vyplývá, že společnost Zemědělská společnost Blšany s.r.o. 
nebyla v době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním 
podnikem. 47782455 

Zemědělská společnost Blšany 
s.r.o. 1515025301 28.08.2015 2 435 573 
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25195743 
Zemědělská společnost 

Třebívlice a.s. Nezn. údaj II pol. 2014 80 536 

Jediným vlastníkem společnosti Zemědělská společnost Třebívlice a.s. 
je od 17.4.2014 společnost AgroZZN, a.s. z koncernu Agrofert. 
Z toho vyplývá, že společnost Zemědělská společnost Třebívlice a.s. 
nebyla v době podpisu smlouvy o přidělení dotace malým a středním 
podnikem. 

63470381 ZEMOS a.s. 14288/0-2009 20.04.2010 1 833 406 Většinovým vlastníkem (96,24% akcií) společnosti ZEMOS a.s. je od 
ledna 2008 společnost ZZN POMORAVÍ a.s., která již v té době byla 
součásti koncernu Agrofert. 
Z toho vyplývá, že společnost ZEMOS a.s. nebyla v době podpisu 
smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

63470381 ZEMOS a.s. 14289/0-2009 20.04.2010 454 765 

63470381 ZEMOS a.s. 14290/0-2009 20.04.2010 235 301 

62410580 ZOD Zálabí, a.s. 1615023121 14.12.2016 272 501 

Většinovým vlastníkem společnosti ZOD Zálabí, a.s. je od prosince 2015 
společnost ZZN Polabí, a.s. z koncernu Agrofert. 

Z toho vyplývá, že společnost ZOD Zálabí, a.s.  nebyla v době podpisu 
smlouvy o přidělení dotace malým a středním podnikem. 

 
 


