
1) Dotaci pro dané firmy tedy fond vyplatil – o kolik šlo % prokázaných nákladů?  
 
Všichni naši klienti mají stejné podmínky, hradí se procenta (která se stanovují pro příslušný rok po 
ukončení příjmu žádostí) nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění 
plodin a hospodářských zvířat.  
Pro rok 2017 to bylo: 
50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin 
50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat 
40 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin 
 

2) Šlo tedy o jednorázovou výplatu pro daný rok?  
 
ano 
 

3) Dané firmy v minulosti nežádaly o nějakou formu podpory? 
 
Dané společnosti v minulosti žádaly o podporu: 
ZOD Zálabí, a.s., IČO 62410580 žádal PGRLF, a.s. o podporu 36 krát od roku 1996  
AGROPARKL spol. s r.o., IČO 47667575 žádal PGRLF, a.s. o podporu 42 krát od roku 1996. 
 

4) Firmy od fondu získaly dotace za rok 2017 – v té době ale už nesplňovaly podmínku malého a 
středního podniku, pro které byla podpora určena, jak se píše v podmínkách programu i ve 
smlouvě. Firmy totiž získaly nového koncového vlastníka, a to holding Agrofert. Konkrétně 
ZOD Zálabí, a.s. v 2015 a AGROPARKL v 2016. A podle aktuálních směrnic a definic, MSP ztrácí 
tento status v okamžiku změny vlastnické struktury, viz třeba https://www.agentura-
api.org/metodika/msp/ 

 
PGRLF se distancuje od informací uvedených v bodu 4 – jedná se čistě o Vaše osobní stanovisko, 
případně o stanovisko Českého rozhlasu. Nad rámec uvedeného lze konstatovat, že je z Vaší strany 
argumentováno materiálem, který ve svém obsahu a hned v úvodu toto prohlášení o vyloučení 
odpovědnosti: „Tato uživatelská příručka k definici malých a středních podniků slouží jako obecné 
vodítko pro podnikatele a jiné zúčastněné strany při uplatňování definice malých a středních 
podniků (dále jen „MSP“). Příručka nemá právní účinek a Komisi nijak nezavazuje. Jediným 
závazným podkladem pro určení podmínek týkajících se způsobilosti jakožto MSP je doporučení 
Komise 2003/361/ES zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 124 dne 20. května 2003, s. 
36.“ 
 

5) Jakým způsobem tedy to, že firmy splňují podmínky fond, konkrétně tedy i být MPS, 
kontroluje? Nebo musí firmy dodávat nějaké čestné prohlášení?  

 
Vnitřní postupy PGRLF nejsou v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném 
přístupu k informacím okruhem údajů, na který by bylo možné uplatnit obligatorní povinnost 
zveřejnění, naopak PGRLF jako povinný subjekt může za účelem ochrany důvěrných vnitřních 
informací omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a 
personálním předpisům povinného subjektu. Vyzrazení kontrolních procesů považuje PGRLF za 
závažné operační riziko, které je způsobilé ohrozit další činnost společnosti. 
 

6) Nesplnění podmínek se týká i dalších několika firem – může jít o systémovou chybu? 
 
Povinnost poskytovat informace se výslovně netýká mj. dotazů na názory (§ 2 odst. 4 zákona o 
svobodném přístupu k informacím). 
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7) Jak s touto informací naložíte? Prověříte třeba všechny firmy, které dotaci z daného 
programu obdržely? Je možné třeba v případě, že firma porušila podmínky dotace, žádat o 
vrácení vyplacených peněz? 

 
Povinnost poskytovat informace se netýká budoucího rozhodnutí a vytváření nových informací (§ 2 
odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím). Nad rámec odpovědi lze podotknout, že 
PGRLF, a.s. při své činnosti vždy postupuje v souladu s právními předpisy EU, právními předpisy 
České republiky a dalšími předpisy upravující danou problematiku.  
 

8) Kolika firem byy dané dotace a v jakém objemu v posledních letech vyplaceny? Alespoň 
řádově? 

 
Všechny podpory byly vypláceny v souladu Pokyny a Zásadami a rovněž i v souladu s právními 
předpisy EU, právními předpisy České republiky a dalšími předpisy upravující danou problematiku. 
V rámci programu Finanční podpora pojištění bylo v roce 2017 přijato 7 309 žádostí, z nichž bylo 
schváleno 6 770 žádostí a k dnešnímu dni z toho vyplaceno podpor 461 999 tis. Kč. 
 


