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Co by měli státní zástupci vysvětlit veřejnosti v kauze Čapí hnízdo? 

  

1. otázka: Proč nepožádal státní zástupce o výklad otázek týkajících se právního pojmu „malý a 
střední podnik“ Evropský soudní dvůr v rámci podání obžaloby, pokud on sám považoval „malý a 
střední podnik“ za právně nejasnou? 

Proč je otázka relevantní? Státní zástupce ve svém stanovisku ze dne 13. září 2019 uvedl, kromě 
jiného, že ohledně problematiky malého a středního podniku se „kauza [...] nutností vykládat evropské 
předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení 
by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie.“ (SDEU) Proč tedy státní zástupce nepodal obžalobu 
k soudu a v rámci této obžaloby nenavrhl soudu podání předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské 
unie, který by jemu nejasné ustanovení práva Evropské unie týkající se výkladu pojmu malý a střední 
podnik objasnil, zvláště v situaci, kdy podání předběžné otázky SDEU představuje jedinou možnost 
státního zástupce, jak získat závazný výklad příslušných ustanovení práva EU. Je nepochopitelné, že 
státní zástupce uvedl, že potřebuje stanovisko SDEU, ale zároveň si – nepodáním obžaloby – zablokoval 
jedinou možnost, jak toto stanovisko SDEU získat. 

2. otázka: Proč považoval státní zástupce za téměř nejdůležitější hledisko pro určení, zda Farma Čapí 
hnízdo byla malým či středním podnikem, kritérium, že si Farma Čapí hnízdo a Agrofert 
nekonkurovaly? 

Proč je otázka relevantní? Argument státního zástupce, že „Agrofert a Farma Čapí hnízdo si vzájemně 
v podnikání nekonkurovaly“, a proto byla Farma Čapí hnízdo nezávislým podnikem je velmi obtížně 
pochopitelný. Za prvé, pokud Agrofert ručením a zadáváním reklamy udržoval Farmu Čapí hnízdo při 
životě, je absurdní, aby mu Farma Čapí hnízdo konkurovala, a tím snižovala tržby či zisky Agrofertu. 
Nesmyslnost argumentu, že Farma Čapí hnízdo si nekonkurovaly, a proto jsou nezávislé, lze snadno 
dokázat otočením argumentu: pokud by si naopak Farma Čapí hnízdo a Agrofert konkurovaly, bylo by 
o to spíše nutno dojít ke stejnému závěru, tedy, že Farma Čapí hnízdo a Agrofert na sobě nezávislé byly. 
Pokud lze dojít ke stejnému závěru na základě dvou opačných hypotéz, je argument již z podstaty věci 
nesmyslný, neboť v logice tohoto argumentu státního zástupce, by Farma Čapí hnízdo a Agrofert byly 
nezávislé, jak v situaci, kdy by si konkurovaly, tak v situaci, kdy by si nekonkurovaly. Státní zástupce 
proto svůj závěr, že Farma Čapí hnízdo a Agrofert byly na sobě nezávislé, nikoli dokazuje, nýbrž 
předjímá, a pouze ho následně vysvětluje, bohužel však logicky absurdním argumentem. 

3. otázka: Jak mohla Farma Čapí hnízdo k okamžiku podání žádosti o dotaci na počátku roku 2008, 
kdy nevyvíjela v podstatě žádnou podnikatelskou činnost, kromě přípravy na podnikání, konkurovat 
komukoli, včetně Agrofertu? 

Proč je otázka relevantní? Z reálného faktického pohledu ve světle skutečností, jež se udály do počátku 
roku 2008, kdy Farma Čapí hnízdo podala žádost o dotaci, tak k tomuto okamžiku tato společnost 
(Farma Čapí hnízdo) nepůsobila na žádném trhu, neboť v tu dobu efektivně nepodnikala, neměla 
v podstatě žádné tržby a pouze se v tu dobu připravovala na podnikání. Posuzování toho, zda 
společnost, která fakticky na žádném trhu nepůsobí, podniká na společném trhu s Agrofertem, jak 
učinil státní zástupce, proto není z hlediska posouzení naplnění definice malého a středního podniku 
v daném případě relevantní a mělo by z hlediska významu hrát pouze okrajovou, nikoli hlavní roli při 
takovém posouzení. Pokud Farma Čapí hnízdo nepodnikala reálně v roce 2008 na žádném trhu, 
nemohla podnikat s nikým na „společném trhu“, protože z podstaty věci, jelikož neměla žádný trh, 
nemohla mít ani s nikým žádný trh společný. Z prospektivního pohledu z počátku roku 2008 zamýšlela 
podle projektové žádosti společnost Farma Čapí hnízdo podnikat minimálně na dvou trzích, a to na 
trhu cestovního ruchu a na trhu reklamním, přičemž posléze uvedený reklamní trh je zcela zřejmě 
trhem sousedním k podnikání společnosti či skupiny Agrofert, pokud si reklamu na Farmě Čapí hnízdo 
téměř výlučně objednával Agrofert či společnosti, jež s ním jsou či byly ve skupině společností (viz dále). 
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4. otázka: Proč státní zástupce pro posouzení toho, zda Farma Čapí hnízdo byla malým či středním 
podnikem použil pouze kritérium „sjednocování činnosti společnosti Farma Čapí hnízdo a Agrofert 
na společném trhu“ a nikoli též kritérium „sjednocování činnosti na sousedních trzích“, když 
posouzení obou těchto kritérií (na společném trhu i sousedním trhu) výslovně vyžaduje jak 
Doporučení Komise ohledně malých středních podniků z roku 2003, tak předchozí doporučení z roku 
1996 (čl. 3, odst. 3, pododst. 3 a 4 Doporučení 2003/361/ES) i Doporučení 96/280/ES)? 

Proč je otázka relevantní? Nutnost posouzení nejen kritéria sjednocování činnosti na společném trhu, 
ale i kritéria sjednocování činnosti na sousedních trzích, jako jednoho z kritérií určujících, zda se jedná 
o malý či střední podnik, vyžaduje jak existující Doporučení Evropské komise ohledně definice malých 
a středních podniků 2003/361/ES, tak předchozí doporučení 96/280/ES; obě doporučení uvádějí i 
definici sousedního trhu, kterým rozumí „trh pro výrobky nebo služby, který přímo navazuje na 
relevantní trh.“ Podle projekcí vyplývající ze žádosti z roku 2008 mělo podnikání na reklamním trhu 
tvořit nikoli nevýznamnou část tržeb i jejího podnikání, a skutečně podnikání na reklamním trhu bylo 
zcela dominantním předmětem podnikání společnosti Farma Čapí hnízdo i dominantním zdrojem tržeb 
společnosti Farma Čapí hnízdo, a to navíc v situaci, kdy poskytovala reklamu téměř výhradně 
společnostem z holdingu Agrofert. Pokud Farma Čapí hnízdo poskytovala reklamu téměř výhradně 
společnostem z holdingu Agrofert jako nejvýznamnější část své činnosti i tržeb, pak reklamní trh 
společnosti Farma Čapí hnízdo je trhem služeb, který přímo navazuje na trh či trhy, na kterých podniká 
společnost Agrofert i celá skupina Agrofert. Takový reklamní trh společnosti Farma Čapí hnízdo je proto 
sousedním trhem ve smyslu čl. 3, odst. 3 pododstavce 3 a 4 jak existujícího Doporučení Evropské 
komise ohledně definice malých a středních podniků 2003/361/ES, tak předchozího doporučení 
96/280/ES. Společnost Farma Čapí hnízdo tak zcela zřejmě podnikala na „sousedním trhu“ k trhu 
společnosti či skupiny Agrofert a „sjednocovala svou činnost s holdingem Agrofert na sousedním trhu“. 

5. otázka: Jak je možné, že státní zástupce respektoval závěr Evropského úřadu pro boj s podvody 
(OLAF), že Farma Čapí hnízdo nebyla nezávislým malým a středním podnikem, avšak ve svých 
závěrech došel ke zcela opačnému závěru než OLAF, tj. že Farma Čapí hnízdo byla nezávislým malým 
a středním podnikem? 

Proč je otázka relevantní? Státní zástupce uvedl, že: „i přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, 
zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako 
nezávislý podnik. V odůvodnění usnesení se státní zástupce vypořádal i se závěry zprávy OLAF aniž by 
je jakkoli rozporoval či pomíjel či snad došel k výkladu opačnému“. OLAF i státní zástupci, posuzovali 
stejnou otázku, a to, zda je společnost Farma Čapí hnízdo malým či středním podnikem či nikoli. Jak 
OLAF, tak státní zástupci mají povinnost postupovat podle ustálené judikatury Evropského soudního 
dvora, která je pro ně právně závazná. Ustálená judikatura Soudního dvora Evropské unie existovala 
minimálně od října 2004, kdy SDEU existenci takové ustálené judikatury výslovně potvrdil v rozsudku 
ve věci T-137/02 Pollmeier Malchow (viz paragraf 50 tohoto rozsudku níže). 

Paragraf 50 rozhodnutí SDEU ve věci T-137/02 Pollmeier Malchow ze dne 14. října 2004 uvádí: „Je třeba 
připomenout, že podle ustálené judikatury, pokud právně odlišné fyzické nebo právnické osoby tvoří 
ekonomickou jednotku, je třeba s nimi nakládat jako s jedním podnikem ve vztahu k použití pravidel 
Společenství o hospodářské soutěži (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 
1984, Hydrotherm, 170/83, Recueil, s. 2999, bod 11, a obdobně rozsudek Soudu ze dne 29. června 2000, 
DSG v. Komise, T-234/95, Recueil, s. II-2603, bod 124). 

Z tvrzení státního zástupce je proto obtížně pochopitelné, jak státní zástupci mohli při použití stejných 
právních vět ze stejných rozhodnutí SDEU jako OLAF dojít ke zcela opačnému závěru než OLAF a ještě 
přitom tvrdit, že jejich závěr se od závěru OLAF neliší: podle státních zástupců Farma Čapí hnízdo byla 
nezávislý malý a střední podnik, kdežto podle OLAF Farma Čapí hnízdo nebyla nezávislý malý a střední 
podnik. Státní zástupce tvrdí, že nedošel opačnému výkladu než OLAF, ale přitom zcela zřejmě došel 
k opačnému výkladu než OLAF. Uvedené tvrzení státního zástupce proto nelze než charakterizovat 
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cimrmanovským výrokem, že „autor (státní zástupce) zastává stanovisko, které zároveň vyvrací.“ 
Otázkou zůstává, zda si státní zástupce může na rozdíl od autorů divadelních her dovolit „zastávat 
stanovisko, které zároveň vyvrací“ a zda je vhodné, aby se tento axiom stal součástí platného právního 
řádu v právním státě České republiky. 

--- 

6. otázka: Jak je možné, že státní zástupce považoval právní stav výkladu definice malý a střední 
podnik v roce 2008, tj. v okamžiku podání žádosti o dotaci, za nejasný, když již od roku 2004 
existovaly minimálně dva zcela jasné rozsudky Evropského soudního dvora (C-91/01 Komise vs. Itálie 
a T-137/02 Pollmeier Malchow), které řešily otázku znevýhodněnosti dotčeného malého a středního 
podniku, jakož i obcházení definice malého a středního podniku formálními právními konstrukcemi 
(použití anonymních akcií) a použitím rodinných příslušníků? 

Proč je otázka relevantní? Státní zástupce ve svém stanovisku kromě jiného uvedl, že on osobně je 
přesvědčen, že právní stav týkající se definice malého a středního podniku byl v roce 2008 k datu 
podání žádosti o dotaci nejasný, a že možný nesprávný výklad nelze klást komukoli za vinu. Tvrzení 
státního zástupce, že výklad definice malého a středního podniku byl v roce 2008 nejasný ovšem není 
pravdivý. Již od roku 2004 existovaly minimálně dva zcela jasné rozsudky Evropského soudního dvora 
(C-91/01 Komise vs. Itálie a T-137/02 Pollmeier Malchow) podle, kterých: (i) nelze obejít definici 
malého a středního podniku formálními konstrukcemi vlastnictví přes rodinné příslušníky, (ii) je vždy 
nutné posuzovat, transakce mezi dotčenými podniky, zda si vzájemně nepomáhají, a netvoří v důsledku 
toho nikoli velký podnik, (iii) a zda dotčený malý a střední podnik je reálně znevýhodněný, tj. zda 
skutečně nezískává pomoc či podporu od jiného podniku, takže přes splnění formálních kritérií není ve 
skutečnosti znevýhodněný. Následná rozhodnutí Evropského soudního dvora, např. to z roku 2014, ve 
věci C-110/13 HaTeFo, předchozí zmiňované rozsudky z roku 2004 pouze potvrdily. Krom toho státní 
zástupce nerespektoval právní zásadu platnou, mimo jiné i v ČR, že Evropský soudní dvůr pouze dotváří 
právo, nikoli, že ho vytváří, a že proto výklad právních předpisů Evropské unie, které Evropský soudní 
dvůr dá později se vztahují na výklad právních předpisů tak, jak byly přijaty od počátku. 

Paragrafy 50 a 51 rozhodnutí ESD ve věci C-91/01 Itálie vs. Komise ze dne 29. dubna 2004 
uvádějí: „Návětí 18, 19 a 22 Doporučení Komise ohledně MSP stejně jako bod 3. 2. související výkladové 
příručky ohledně statusu MSP vyjasňuje, že smysl kritéria nezávislosti (malého a středního podniku) je 
zajistit, že opatření, jež jsou určena pro MSP, skutečně poskytují výhody těm podnikům, pro něž je jejich 
malá velikost je pro překážkou, a nikoli velkým podnikům, jež jsou součástí skupin podniků, jež mají díky 
své velikosti přístup k financování a službám, jež nejsou dostupné obdobným soutěžitelům menší 
velikosti. Z toho také vyplývá, že k tomu, aby bylo možno zajistit, že pouze skutečně nezávislé malé a 
střední podniky jsou zahrnuty do kategorie malých a středních podniků, je nutné eliminovat právní 
uspořádání, kdy malý a střední podnik tvoří s dalšími podniky ekonomickou entitu, jež je mnohem 
silnější než nezávislý malý a střední podnik. Proto musí být rovněž zajištěno, že definice malého a 
středního podniku není obcházena pomocí fiktivních formálně-právních konstrukcí“. 

Paragraf 61 rozhodnutí SDEU ve věci T-137/02 Pollmeier Malchow ze dne 14. října 2004 uvádí: „V 
projednávaném případě vyplývá zejména z osmnáctého, devatenáctého a dvacátého druhého bodu 
odůvodnění uvedeného doporučení, jakož i z bodu 3.2 sdělení o rámci MSP, že cílem kritéria nezávislosti 
je zajistit, aby z opatření určených MSP měly skutečně prospěch podniky, pro které velikost představuje 
znevýhodnění, a nikoliv podniky, které patří k velké skupině, a které tudíž mají přístup k prostředkům a 
podpoře, jimiž nedisponují soutěžitelé stejné velikosti, kteří však nepatří k velké skupině. Z toho rovněž 
vyplývá, že za účelem podchycení pouze těch podniků, které skutečně tvoří nezávislé MSP, je namístě 
vyloučit právní konstrukce MSP, které tvoří ekonomickou skupinu, jejíž síla přesahuje sílu tohoto 
podniku a že je třeba dbát na to, aby definice MSP nebyla obcházena z čistě formálních důvodů.“ 

Paragraf 31 rozhodnutí ESD ve věci C-110/013 HaTeFo ze dne 27. února 2014 uvádí: V tomto ohledu z 
bodů 9 a 12 tohoto doporučení vyplývá, že účelem definice propojených podniků je lépe pochopit 
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skutečné hospodářské postavení MPS a vyloučit, aby byly jako MSP kvalifikovány skupiny podniků, 
jejichž hospodářská moc může překračovat moc skutečných MPS, s cílem vyhradit výhody vyplývající 
pro kategorii MPS z různých pravidel nebo opatření pouze těm podnikům, které je opravdu potřebují. 
Tyto body odůvodnění rovněž stanoví, že proto, aby se zkoumání těchto vztahů existujících mezi podniky 
prostřednictvím fyzických osob omezilo na striktní minimum, je třeba omezit zohledňování těchto 
vztahů na případy, kdy jsou tyto podniky činné na stejném dotčeném trhu nebo na sousedních trzích. 

Paragraf 33 téhož rozhodnutí uvádí: Aby za těchto podmínek byly zohledněny pouze ty podniky, které 
skutečně představují nezávislé MSP, je namístě zkoumat strukturu MPS, které tvoří ekonomickou 
skupinu, jejíž síla přesahuje sílu takového podniku, a dbát na to, aby definice MSP nebyla obcházena z 
ryze formálních důvodů (viz výše uvedený rozsudek Itálie v. Komise, bod 50). 

 


