
 

 
 

Ing. Josef Čech 
ředitel Odboru kanceláře ministra 

  

  

  

V Praze dne 3. srpna 2022 
Čj. MZE-44388/2022-10041 

 
 

  

Vážený pane řediteli, 
  

„žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím“ jste se obrátil dne 19. července 2022 na Ministerstvo zemědělství (dále jen 

„ministerstvo“) s požadavkem na poskytnutí informací, co učinilo ministerstvo a jemu 

podřízené organizace, zejména Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) k níže 

uvedeným otázkám: 

1. Jak byla vyčíslena částka 4,5 miliardy korun? Uveďte její výpočet v podrobnosti, kterou 

máte k dispozici. Jakou část nárokuje povinný, jakou orgány české veřejné správy a jakou 

evropské subjekty?  

2. Kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše se 

případné vymáhání týká. Uveďte informace v podrobnosti, kterou máte k dispozici. 

3. Již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše 

vznesen požadavek na vrácení dotace? Žádáme o jeho kopii.  

4. Zastupuje povinného v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive 

svěřenských fondů Andreje Babiše nějaká právní kancelář? Jaká a za jakou cenu.  

K bodu 1. sděluji, že částka 4,5 miliardy korun byla vyčíslena z plateb poskytnutých SZIF 

subjektům koncernu Agrofert (seznam subjektů byl čerpán z výročních zpráv koncernu 

Agrofert). 

Ministerstvo jako poskytovatel národních dotací do konce roku 2019, v současné době 

žádnou částku nenárokuje. 
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K bodu 2. nemá doposud ministerstvo žádné informace. 

K bodu 3. uvádím, že ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu Agrofert 

vznesen požadavek na vrácení dotace. 

K bodu č. 4 sděluji, že ministerstvo v kauze nároků vůči subjektům z koncernu Agrofert 

v současné době nezastupuje žádná právní kancelář. 

Závěrem uvádím, že vzhledem k tomu, že jste podal totožnou žádost i na SZIF, poskytuji 

Vám údaje pouze za ministerstvo. 

  

  

S pozdravem 

  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kverulant.org o.p.s. 
Vážený pan 
Ing. Vojtěch Razima 
ředitel společnosti 
Pražská 1148/59 
Hostivař 
102 00 Praha 10 
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