
dne 21. 9. 2017 uzavřela PGRLF smlouvu číslo 171500600 se společnosti AGROPARKL spol. s r.o. o 
poskytnutí finanční podpory pojištění. 
Dle čl. III. odst. 3.2 je žadatel povinen řídit se Zásadami pro poskytování finanční podpory pojištění. 
Jedná se o smlouvu, která je dostupná na https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3220450 
  
  
Prosím o odpověď na tyto otázky týkající se této konkrétní smlouvy: 
1) pokud už byla podpora částečně či úplně vyplacena: 
            1a) Jaká byla výše podpory vyplacená na základě této smlouvy v Kč a v % prokázaných 
uhrazených nákladů. 
  

·         Jedná se o jednorázovou výplatu v rámci dotačního titulu Finanční podpory pojištění. Poskytnutá 
podpora byla ve výši 143.554,- Kč. Požádáno bylo v rámci podprogramu ostatní plodiny (dotační 
sazba 40% z prokázaných uhrazených nákladů) a hospodářská zvířata (50% z prokázaných 
uhrazených nákladů). 

  
            1b) Kdy byla tato podpora vyplacena. 
  

·         Podpora byla poukázána dne 26.3.2018. 
  

            1c) Na základě jakých kritérií byla určena % výše podpory. 
  

·         Po ukončení přijímání žádostí o podporu (tj 30.10. příslušného roku),Fond provede ekonomické 
vyhodnocení všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro Příslušný 
rok, která bude zveřejněn na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. Příslušného roku. 
Procentuální sazba podpory je pro všechny žadatele v rámci jednotlivých podprogramů stejná. 

         V roce 2017 : ostatní plodiny 40%, speciální plodiny 50% a hospodářská zvířata 50%. 

           
            1d) o jakou výši podpory žadatel požádal 
  

·         Žadatel nežádá o výši podpory (viz bod 1c výše). Předmětem podpory je úhrada části nákladů 
prokazatelně vynaložených na platbu pojistného. 

  
2) pokud podpora zatím vyplacena nebyla: 
            2a) kdy je plánováno, že se tak stane 
            2b) o jakou výši podpory žadatel požádal 
            2c) Na základě jakých kritérií bude určena % výše podpory. 
  

·         Odpovězeno výše, podpora byla vyplacena. 
  
a dále prosím o zodpovězení těchto obecných otázek: 
3) splňuje žadatel AGROPARKL spol. s r.o., IČ  47667575, podmínky Zásad pro poskytování finanční 
podpory pojištění? 
  

·         Výše uvedený žadatel podmínky pro poskytnutí Finanční podpory pojištění splnil, z tohoto 
důvodu mu také byla poskytnuta podpora. 

  
4) prosím o zaslání základních ekonomických údajů (celkový počet zaměstnaných osob, roční obrat a 
bilanční sumu roční rozvahy), které byly podkladem pro uzavření této smlouvy a hodnocení kritérií pro 
splnění podmínek Zásad pro poskytování finanční podpory pojištění 
  
- informace o počtu zaměstnaných osob u subjektu AGROPARKL – odkaz na Český statistický úřad 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3220450
http://www.pgrlf.cz/
http://apl.czso.cz/irsw/detail.jsp?prajed_id=1577540


- základní ekonomické údaje – odkaz na Sbírku listin – justice.cz 
  
Konkrétní údaje společnosti AGROPARKL spol. s r. o. nemůžeme sdělovat z důvodu ochrany práv 
klienta – společnosti AGROPARKL spol. s r. o., neboť dle našeho právního názoru již jde o 
informace, které jsou obchodním tajemstvím. 
  
5) je k dispozici veřejný přehled, databáze, registr či podobná forma podpor, úvěrů a garancí? Pokud 
ano, na jaké adrese? 
  
Data jsou publikována na portálu Farmář http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/ a konkrétně po 
požadavku na zobrazení „Registr příjemců dotací“ je uživatel webu přesměrován na 
SZIF http://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci a dále pak v registru smluv  PGRLF, a.s. 
zveřejňuje všechny soukromoprávní smlouvy,  smlouvy o poskytnutí podpory a smlouvy o 
poskytnutí úvěru,  s hodnotou plnění vyšší než 50.000,- Kč (bez DPH) a pokud je na druhé straně 
smlouvy osoba podnikatele  a to jak osoba fyzická, tak právnická osoba. Nezveřejňují se Smlouvy 
uzavírané s fyzickými osobami nepodnikateli, pracovní smlouvy apod. Smlouvy uzavřené před 1. 7. 
2016 se uveřejní pouze, pokud byl po tomto datu uzavřen dodatek nebo dohoda, kterými se taková 
Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší. V Registru smluv  se uveřejní také původní Smlouva 
a také všechny její dodatky. Smlouva se, po podpisu všemi smluvními stranami, zveřejní v Registru 
smluv  bez zbytečného odkladu a to včetně všech příloh. Uveřejňuje se elektronický obraz 
textového obsahu Smlouvy, bez podpisů a razítek v otevřeném strojově čitelném 
formátu  v anonymizované podobě. Neuveřejňované údaje se anonymizují (jde zejména o osobní 
údaje fyzických osob a další údaje, které se považují za  neveřejné).  V rámci veřejných zakázek se 
smlouvy zveřejňují také v Registru smluv.  V současné době  PGRLF, a.s.  nevyužívá výjimku dle 
zákona o registru smluv, neboť nejsou zcela jednoznačně naplněny všechny podmínky, které musí 
být pro uplatnění této výjimky splněny.   
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http://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci

