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Vážená paní 
Ing. Klára Dostálová 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Josefov 
 
 
DATOVOU SCHRÁNKOU 
 
 

V Praze dne 17. května 2021 
 
 
Věc: Otevřený dopis k problematice potvrzeného střetu zájmů a nefunkčnosti kontrolních 
mechanismů státní správy 
 
 
Vážená paní ministryně, 
 
 
Evropská komise (EK) oficiálně zveřejnila 23. dubna 2021 auditní zprávu1, která byla 
dokončena k prosinci 2019 a která prokazuje přetrvávající střet zájmů premiéra Andreje 
Babiše a jeho pozici jako ovládající osoby holdingu Agrofert. Tento dokument je důsledkem 
snahy Transparency International – Česká republika, o.p.s. (TI ČR) chránit veřejné rozpočty 
před jejich zneužíváním (když česká státní správa není schopná efektivně jednat). Proto jsme 
na podzim roku 2018 podali podnět EK2, který vyústil předmětnou auditní zprávou. 
 
TI ČR se snaží upozorňovat na problémy spojené s problematikou skutečného majitele a jeho 
skrývání jako nástroje pro zneužívání veřejných rozpočtů. Bohužel v této konkrétní kauze 
dochází při veřejných prohlášeních zástupců státní správy k nelogickým rozporům, a není 
tedy zcela jasné, jaké kroky Česká republika podniká pro identifikaci a případnou nápravu 
střetu zájmů u evropských dotací. 
 
S ohledem na neúplné informace, které se dostávají do veřejného prostoru, bychom Vás 
požádali o úplné odpovědi na níže položené dotazy: 
 
1) Jaký celkový objem peněžních prostředků z rozpočtu EU byl schválen k podpoře pro 
společnosti ze skupiny Agrofert, v období od 1. září 2017 dosud, českými řídícími orgány 
nebo zprostředkujícími subjekty? 
 
2) Jaký je celkový objem prostředků, u kterých zažádala ČR o proplacení z rozpočtu EU a o 
jakou část prostředků teprve žádat bude? 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/information/publications/reports/2021/final-report-on-the-audit-of-the-functioning-of-the-

management-and-control-systems-in-place-to-avoid-conflict-of-interest-in-czechia  
2 https://www.transparency.cz/wp-content/uploads/Podn%C4%9Bt-Evropsk%C3%A9-komisi.pdf  
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3) Jaký objem finančních prostředků byl společnostem v období od 1. září 2017 dosud 
proplacen z národního rozpočtu? 
 
4) Jak vyhodnotilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) otázku, zda se u čerpání peněz z 
národního rozpočtu v případě evropských dotací řešených auditní zprávou jedná o veřejnou 
podporu? A s kterými orgány MMR tuto otázku konzultovalo? 
 
5) Jak bude po společnostech ze skupiny Agrofert, resp. Synbiol, požadováno, resp. 
vymáháno vrácení předmětných prostředků poskytnutých z národního rozpočtu? 
 
6) Jakým způsobem bude postupováno u žádostí společností ze skupiny Agrofert, resp. 
Synbiol, u kterých zatím nebylo rozhodnuto o poskytnutí, či neposkytnutí prostředků? Budou 
na základě posledního sdělení Evropské komise tyto žádosti hodnoceny jako 
neoprávněné/nezpůsobilé, budou vyřazovány z hodnocení či případně zamítány apod.? 
 
7) Jakým způsobem MMR reflektuje či bude reflektovat informace o skutečných majitelích 
společností ze skupiny Agrofert, resp. Synbiol, uváděné v zahraničních evidencích (např. 
vytvoření metodiky pro poskytovatele)?  
 
8) Jakým způsobem bude Česká republika napravovat nenaplněná doporučení uvedená v 
auditní zprávě Evropské komise? Která doporučení Česká republika nenaplnila a z jakého 
důvodu? 
 
 
 
S pozdravem 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Petr Leyer 
ředitel 
Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
 


