TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF proplatí Agrofertu část zadržených dotací
Praha 28. listopadu 2019 – S účinností k dnešnímu dni Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF) započne s výplatou projektů společnostem koncernu Agrofert schválených
v období od 9. 2. 2017 do 1. 8. 2018. Ve vztahu k projektům společností koncernu
Agrofert schválených od 2. 8. 2018 zůstává SZIF nadále v režimu předběžné opatrnosti
a tyto projekty neproplácí. Tato rozhodnutí byla potvrzena právními expertízami.
V červnu 2019 obdržel SZIF prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při Evropské
unii předběžné sdělení Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) k
auditnímu šetření (tzv. audit ke střetu zájmů), ve kterém Evropská komise spatřovala porušení
nového ustanovení zákona o střetu zájmů (národní legislativa), které vstoupilo v účinnost
9. 2. 2017. Uvádíme přesné znění zákona § 4c: „Je zakázáno poskytnout dotaci podle právního
předpisu upravujícího rozpočtová pravidla nebo investiční pobídku podle právního předpisu
upravujícího investiční pobídky obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2
odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
společníka v obchodní společnosti.“
SZIF zastával po prostudování předběžného sdělení jednoznačný a konzistentní právní názor,
že ustanovení zákona § 4c zákona o střetu zájmů se na SZIF nevztahuje. V reakci na obdržení
tohoto oficiálního dokumentu a z důvodu ochrany finančních zájmů České republiky pozastavil
SZIF s okamžitou platností vyplácení dotací ve vztahu k společnostem koncernu Agrofert
schválených po 9. 2. 2017. Tento svůj názor a postup SZIF oznámil prostřednictvím médií široké
zemědělské veřejnosti.
Právní názor SZIF byl následně potvrzen externím právním posudkem, interním právním
posudkem a zároveň i právním stanoviskem příslušného ministerstva. SZIF má v současnosti za
prokázané, že neexistuje legitimní právní důvod pro zadržování dotací schválených po 9. 2. 2017
společnostem koncernu Agrofert, a proto musí SZIF postupovat striktně s péčí řádného
hospodáře a nadále bez existence právního důvodu nezadržovat zmíněné dotace, aby se
nevystavil riziku právní žaloby ze strany koncernu Agrofert.
Současně je ale zřejmé, že tento závěr, týkající se ustanovení §4c zákona o střetu zájmů, nelze
aplikovat na nové finanční nařízení Evropské komise (účinné od 2. 8. 2018), které také bylo
v předběžných zjištěních okrajově zmíněno. „Ve vztahu k tomuto finančnímu nařízení i nadále
zůstává povinnost SZIF postupovat striktně s péčí řádného hospodáře, tedy setrvat v režimu
předběžné opatrnosti a dotace schválené od 2. 8. 2018 nevyplácet,“ uvedl generální ředitel SZIF
Martin Šebestyán.
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