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Úřad vlády České republiky 
nábřeží Edvarda Beneše 4 
118 01 Praha 1 

V Praze dne 15. 8. 2022 
 
k rukám předsedy vlády České republiky 
prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. 
 
 
 
Věc: Otevřený dopis společnosti AGROFERT, a.s., předsedovi vlády České republiky. 
 
 
Vážený pane premiére, 
 
obracíme se na Vás touto cestou kvůli výrokům členů Vámi vedené vlády, které se týkají 
společnosti AGROFERT, a.s., (dále jen „AGROFERT“) a jejích dceřiných společností.  
Již 31. března letošního roku Vám Ing. Zbyněk Průša, předseda představenstva 
AGROFERT, a.s., poslal dopis určený pouze do Vašich rukou, na který dodnes nedostal 
odpověď. V tomto dopise Vás vyzýval, abyste se Vy i členové Vašeho kabinetu zdrželi 
výroků, které naši společnost poškozují. Veřejné slovní útoky však přetrvávají dál. Proto jako 
druhý vstřícný krok volíme tento otevřený dopis. 
 
AGROFERT podniká na českém trhu již 29 let, dává zde práci 21 tisícům zaměstnanců a jen 
loni do českých veřejných financí zaplatil na daních a odvodech více než 4 miliardy korun. 
Podnikáme podle zákonů České republiky a pravidel EU, což dosud žádný soud ani jiný 
orgán nezpochybnil. Jsme soukromá nezávislá apolitická společnost, která respektuje 
rozhodnutí soudních a správních institucí. Považujeme však za zcela nepřijatelné výroky, 
které tato rozhodnutí předjímají, nebo dokonce naši společnost obviňují z protiprávního 
jednání bez jakýchkoli důkazů a rozhodnutí. Za téměř 30 let naší existence jste první vládou, 
která nás takto zcela bezdůvodně osočuje a poškozuje. Mezi nejzávažnější obvinění patří: 

 
a) vyjádření ministra průmyslu a obchodu Ing. Jozefa Síkely, který ještě před ukončením 

správního řízení o odnětí dotace vedeného se společností Pekárna Zelená louka, a.s., 
prohlásil, že „je na místě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt“,1 a to na 
základě podkladů ve správním spise, k němuž by měly mít přístup pouze úřední osoby, 
které vedou toto správní řízení, a nikoliv politické vedení ministerstva;  
 

b) vyjádření ministra zemědělství Ing. Zdeňka Nekuly, podle něhož budou společnosti ze 
skupiny AGROFERT údajně muset vracet zemědělské dotace ve výši „až 4,5 miliardy 
korun“,2 a to, aniž by o uložení takové povinnosti rozhodly k tomu oprávněné orgány 
státní správy či Evropské unie, či bylo alespoň zahájeno řízení, ve kterém může být 
taková povinnost uložena. Ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula dále říká,  

 
1 Srov. tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 21. března 2022 „MPO přistoupí k odnětí 
dotace pro Pekárnu Zelená louka“, jež je dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-
media/tiskove-zpravy/mpo-pristoupi-k-odneti-dotace-pro-pekarnu-zelena-louka--266490/ 
2 Srov. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/222411030510619/ 
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že AGROFERT by měl vracet i tzv. nárokové dotace, přitom podle dřívějších veřejně 
dostupných vyjádření vrcholných představitelů Evropské komise by ani údajný střet 
zájmů v ČR, o kterém hovoří pan ministr, nebyl překážkou pro jejich vyplácení.3  
Ve stejném rozhovoru Ing. Zdeněk Nekula odmítá, aby se Česká republika bránila 
žalobou proti závěrečnému auditu EK ve výši 3,3 milionu eur, protože nechce bránit 
Andreje Babiše. Naopak vyhrožuje, že částka bude vymáhána po AGROFERTU. 4 Nejen, 
že tím útočí na AGROFERT, ale poškozuje tak i zájmy České republiky; 

 
c) vyjádření ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana, který prohlásil, že státní správa 

potřebuje „očištění“ od lidí, kteří jsou dle jeho mínění „spjatí“ se skupinou AGROFERT, 
kdy za příklad státních úředníků, jichž se bude týkat tento proces „deagrofertizace“ 
označil ty, kteří někdy vydali úřední rozhodnutí ve prospěch některé společnosti  
ze skupiny AGROFERT;5 
 

d) vyjádření ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D. v oficiální tiskové zprávě 
ministerstva pro místní rozvoj, kde s odvoláním na audit Evropské komise naznačuje,  
že koncern AGROFERT porušil zákon, ačkoliv EK vedla řízení pouze s Českou 
republikou, nikoli s AGROFERTEM.6 

 

 
Společnost AGROFERT považuje za zcela nepřijatelné, aby v demokratickém právním 
státě, k jehož hodnotám se Vaše vláda v rétorické rovině hlásí, byl ze strany vrcholných 
politických představitelů předjímán budoucí procesní postup orgánů, které jsou povinny 
jednat nezávisle a bez jakéhokoliv ovlivňování politickou mocí. Vyjádření členů Vaší vlády 
vzbuzují obavu, že dochází ke zneužívání politických funkcí proti naší společnosti a 
jednání státních orgánů není nestranné, a to v řízeních, která až na jednu výjimku nebyla 
ještě ani zahájena a po právu být zahájena ani nemohla.  
 
Stejně tak považujeme za zcela neakceptovatelné, aby bylo ze strany členů Vaší vlády 
dovozováno, že každé rozhodnutí, jež kdy bylo učiněno „ve prospěch“ některé společnosti  
ze skupiny AGROFERT, bylo zatíženo vadou v postupu dotčených státních úředníků. Právní 
řád České republiky je založen na principu rovnosti v právech a nediskriminace a nepřipouští 
záměrné zvýhodňování či znevýhodňování kterýchkoli podnikatelských subjektů 
označených vedoucími politickými představiteli. 
 
 
 

 
3 Srov. https://plus.rozhlas.cz/ministr-nekula-stat-uz-nebude-agrofertu-nic-dalsiho-vyplacet-firma-bude-
dotace-8796661  
4 Srov. https://plus.rozhlas.cz/ministr-nekula-stat-uz-nebude-agrofertu-nic-dalsiho-vyplacet-firma-bude-
dotace-8796661  
5 Srov. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rakusan-ocistime-urady-od-lidi-kteri-slouzili-holdingu-177853 
6 Srov. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/konec-mezinarodni-ostudy-evropska-komise-uzavrela 
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Níže si dovolujeme připomenout základní fakta o naší společnosti: 
 

• Odpovědně a eticky podnikáme v této zemi již téměř 30 let a na daních a dalších 
odvodech jsme za posledních 5 let odvedli 18,5 miliardy korun. 

• Ač jsou naše zemědělské dotace mediálně diskutované, jejich reálný podíl na tržbách 
našich zemědělských společností v roce 2020 činil pouze 14,6 %, přičemž 
celorepublikový průměr v zemědělství se v tomto roce pohyboval na úrovni 22 %.  

• Dáváme práci 21 tisícům lidí v České republice a dalších 10 tisíc lidí zaměstnáváme 
v zahraničí, kde tak pomáháme budovat dobré jméno České republiky. 

• Dodáváme na trh kvalitní české cenově dostupné potraviny. Celý výrobní řetězec, ať 
už v rostlinné nebo v živočišné výrobě, je jasně definován a kontrolován. Zároveň 
přispíváme ke snižování uhlíkové stopy, a tím k plnění zásad Zelené dohody pro 
Evropu a balíčku „Fit for 55“. 

• Téměř ve všech našich zemědělských podnicích se nám podařilo udržet chov 
hospodářských zvířat, zajistit vyváženou živočišnou a rostlinnou výrobu s pozitivním 
dopadem na úrodnost půdy a zadržení vody v krajině. 

• Prokazatelně jsme zachránili před krachem a následně restrukturalizovali desítky 
podniků, zachovali stovky pracovních míst zejména na venkově. 

• Investujeme do ekologických, technologických i procesních inovací. Přispíváme 
k modernizaci a digitalizaci tradičních odvětví v České republice, jako jsou 
zemědělství, potravinářství i chemický průmysl. 

• Přispíváme k rozvoji vzdělávání na všech úrovních školství. Udržujeme partnerství      
s mnoha školami, realizujeme trainee programy na středních i vysokých školách  
a pravidelně poskytujeme zemědělskou techniku pro podporu odborného vzdělávání. 

• Podporujeme charitativní projekty. Za posledních 5 let firmy koncernu za tímto 
účelem rozdělily 322 milionů korun. 

 
Přínos koncernu AGROFERT oceňují i renomované instituce, které nás tradičně zařazují  
na přední místa žebříčků nejvýznamnějších společností v České republice.  

Vážený pane premiére, žádáme Vás proto opakovaně, abyste zajistil rovné podmínky pro 
podnikání na českém trhu a rovný přístup představitelů politické moci k jednotlivým 
účastníkům trhu včetně koncernu AGROFERT a zastavil trvalé napadání firem skupiny 
AGROFERT členy Vaší vlády. 
 
 
 
 
Představenstvo AGROFERT, a.s.  


