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Pět otazníků, nad kterými by se mohl pozastavit Nejvyšší  státní zástupce v kauze Čapí hnízdo 

Částečně zveřejněné rozhodnutí státního zástupce Šarocha v kauze Čapí hnízdo nepřestává vyvolávat 

otazníky.  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zalobci-zverejnili-sarochovo-zduvodneni-proc-zastavil-stihani-

premiera-babise-v-kauze-capi-hnizdo-79110?dop-ab-variant=7&seq-no=1&source=hp 

Evropský soudní dvůr již během roku 2004, tedy čtyři roky před podáním žádosti o dotaci pro Farmu 

Čapí hnízdo, naprosto zřetelně vyjasnil ve dvou rozsudcích (Komise vs. Itálie, C-91/01 z 29. dubna 2004, 

a Pollmeier Malchow T- T-137/02  ze 14. října 2004), jakým způsobem se má posuzovat, zda je určitá 

firma malým či středním podnikem či nikoli a zda má nárok na získání dotace.  

Evropský soudní dvůr v těchto rozsudcích z roku 2004, zejména v posléze uvedeném rozsudku 

Pollmeier Malchow, který, jak se zdá, státní zástupce Šaroch ve svém zdůvodnění opomněl, zcela jasně 

řekl, že:  

(i) zda je podnik malý či střední, a nikoli velký, je nutno posuzovat na základě ekonomické 

integrace s jiným podnikem (Mohla Farma Čapí hnízdo ekonomicky přežít bez Agrofertu?) a  

(ii) aby formálně malý a střední podnik měl nárok na dotaci, musí být ekonomicky znevýhodněný, 

tedy musí mít ztížený přístup ke kapitálu, půjčkám či zakázkám, neboť smyslem poskytování 

dotací malým a středním podnikům je kompenzace tohoto znevýhodnění (Měla Farma Čapí 

hnízdo snadný přístup ke stamilionovému úvěru od banky díky ručení Agrofertem? Měla Farma 

Čapí hnízdo díky Agrofertu snadný přístup k zakázkám za reklamu od společností z holdingu 

Agrofert?) 

Judikatura Evropského soudního dvora je jasná a logická. Dotace pro malé a střední podniky mají 

kompenzovat jejich nevýhodu spočívající v jejich malé velikosti. Je nesmyslné, aby se z peněz daňových 

poplatníků financovaly velké korporace, které si financování mohou obstarat samy. 

Jelikož částečně zveřejněné rozhodnutí státního zástupce Šarocha nadále vyvolává otazníky a pan 

státní zástupce své rozhodnutí nechce veřejnosti příliš vysvětlovat, měl by se nad těmito otazníky 

minimálně pozastavit Nejvyšší státní zástupce. Těchto zásadních otazníků je z mého pohledu 

minimálně pět, a to konkrétně: 

1. otázka: Nejvyšší státní zástupce by měl veřejnosti vysvětlit, jak byla posuzována otázka, zda 

společnost Farma Čapí hnízdo a.s. byla ekonomicky znevýhodněna či nikoli, a to ve vztahu k jejímu 

přístupu (i) k nepeněžním zdrojům společnosti Agrofert, (ii) k úvěrům od bank, včetně přístupu 

k ručení za úvěry od Agrofertu, (iii) k zakázkám od jiných společností, včetně společností skupiny 

Agrofert. 

2. otázka: Nejvyšší státní zástupce by měl veřejnosti vysvětlit, jak byla od okamžiku přípravy žádosti 

o dotaci do okamžiku podepsání smlouvy o dotaci posuzována otázka, zda bývalí obvinění věděli či 

nevěděli, že Farma Čapí hnízdo je či není ekonomicky znevýhodněný podnik, když Farma Čapí hnízdo 

(i) dostávala věcnou pomoc od Agrofertu, (ii) čerpala úvěr, za který ručil Agrofert, a (iii) koordinovala 

své podnikání s podnikáním Agrofertu na sousedním trhu, když společnostem ze skupiny Agrofert 

poskytovala prostor pro reklamu v nikoli nevýznamné výši. 

3. otázka: Nejvyšší státní zástupce by měl veřejnosti vysvětlit, jak byla od okamžiku přípravy žádosti 

o dotaci do okamžiku podepsání smlouvy o dotaci posuzována otázka, zda bývalí obvinění věděli či 

nevěděli, že Farma Čapí hnízdo je či není ekonomicky znevýhodněný podnik, když rozjezd projektu 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zalobci-zverejnili-sarochovo-zduvodneni-proc-zastavil-stihani-premiera-babise-v-kauze-capi-hnizdo-79110?dop-ab-variant=7&seq-no=1&source=hp
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Farmy Čapí hnízdo a celá její existence nebyla v žádnou chvíli možná bez zásadní pomoci společnosti 

Agrofert či společností ze skupiny Agrofert v důsledku o pomoci s účetnictvím, registrací domén, 

poskytnutím pozemků pro stavbu areálu atd.? 

4. otázka: Nejvyšší státní zástupce by měl veřejnosti vysvětlit, jak byla od okamžiku přípravy žádosti 

o dotaci do okamžiku podepsání smlouvy o dotaci posuzována otázka, zda bývalí obvinění věděli či 

nevěděli, že Farma Čapí hnízdo je či není ekonomicky znevýhodněný podnik, když z posudků několika 

hodnotitelů žádosti o dotaci bylo zjevné, že finanční údaje zanesené do žádosti o dotaci pro malý a 

střední podnik jsou zjevně zkreslené?  

https://drive.google.com/file/d/0B2XHqXTVcb-8TGdaelp4NHBQZlE/view   

5. otázka: Nejvyšší státní zástupce by měl veřejnosti vysvětlit, jak byla od okamžiku přípravy žádosti 

o dotaci do okamžiku podepsání smlouvy o dotaci posuzována otázka, zda bývalí obvinění věděli či 

nevěděli, že Farma Čapí hnízdo je či není ekonomicky znevýhodněný podnik, když je zřejmé, že (a) 

před podáním žádosti o dotaci (i) společnost Farma Čapí hnízdo a.s., jež nevykazovala v podstatě 

žádnou činnost, (ii) byla vyčleněna ze skupiny Agrofert, a (b) po podání žádosti a skončení projektu 

(iii) bylo vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo vráceno do skupiny Agrofert a (iv) tato společnost 

později splynula se společností IMOBA a.s., jež je též součástí skupiny ovládané Andrejem Babišem? 

[Prvních šest otázek jsem zveřejnil v pondělí 16. září na svém twitterovém a facebookovém profilu, viz 

například zde: https://lukaswagenknecht.cz/wp-content/uploads/2019/09/6_otázek.pdf a tyto otázky 

samozřejmě nadále platí spolu s výše uvedenými otázkami] 

 

Paragrafy 50, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 74, 75  a 82 rozhodnutí SDEU ve věci T-137/02 Pollmeier Malchow 
ze dne 14. října 2004 uvádějí:  

[50] 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).  

[60] Je třeba připomenout, že výrok aktu je neoddělitelně spojený s jeho odůvodněním, takže musí být 
vykládán, pokud je to třeba, s přihlédnutím k důvodům, které vedly k jeho přijetí (rozsudky Soudního 
dvora ze dne 15. května 1997, TWD v. Komise, C-355/95 P, Recueil, s. I-2549, bod 21, a Itálie v. Komise, 
výše uvedený, bod 49).  

[61] 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.  

[62] 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.Tudíž je třeba vykládat čl. 1 odst. 3 a 4 přílohy doporučení 96/280 ve světle tohoto cíle, takže 
údaje o podniku, i když je vlastněn jiným podnikem méně než z 25 %, musejí být zohledněny při výpočtu 
prahů uvedených v odstavci 1 stejného článku, pokud tyto podniky, ačkoliv jsou formálně odlišné, tvoří 
ekonomickou jednotku (viz v tomto smyslu rozsudek Itálie v. Komise, výše uvedený, bod 51). [82] Z 
prozkoumání prvního a třetího žalobního důvodu Soudem vyplývá, že otázka případného obcházení 

https://drive.google.com/file/d/0B2XHqXTVcb-8TGdaelp4NHBQZlE/view
https://lukaswagenknecht.cz/wp-content/uploads/2019/09/6_otázek.pdf
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kritérií definice MSP není relevantní. Žalovaná měla totiž právo se domnívat, aniž by se dopustila 
nesprávného právního posouzení nebo zjevně nesprávného posouzení, že různé společnosti ve 
vlastnictví p. Pollmeiera a jeho rodiny tvořily ekonomickou jednotku, která nemohla být považována za 
MSP, z čehož vyplývá, že není nadále nezbytné zkoumat existenci obcházení. 

 [70] Soud rovněž konstatuje, že žalobkyně, jakož i společnosti IWS, Pollmeier GmbH, 
Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg a Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Creuzburg se zabývají 
totožnými nebo souběžnými ekonomickými činnostmi, což umožňuje tvrdit, že tyto společnosti jsou 
ekonomicky integrované. Žalovaná rovněž v bodě 16 a 17 odůvodnění napadeného rozhodnutí poskytla 
následující upřesnění: „Na internetové stránce skupiny Pollmeier různé společnosti skupiny včetně 
[IWS], jsou popsány jako ,výrobní místa‛ skupiny Pollmeier […] Distribuce výrobků IWS v Evropě byla 
zajištěna na základě smlouvy o zastoupení společností Pollmeier GmbH, Holzverarbeitungsbetrieb, 
Rietberg až do 17. července 1999 […] Až do 1. června 1998 byly všechny společnosti skupiny Pollmeier 
více či méně řízeny přímo [p.] Pollmeierem, prostřednictvím společnosti Pollmeier GmbH, 
Holzverarbeitungsbetrieb, Rietberg. Jelikož byly přítomny na stejném trhu a byly ovládány stejnou 
osobou, nemohly mít žádnou ekonomickou autonomii, a musejí být tudíž považovány za integrální 
součást jedné a téže ekonomické jednotky. 

[71] Žalobkyně se za účelem zpochybnění těchto zjištění omezuje na tvrzení, že jednak pily v Creuzburg 
a Malchow a jednak IWS neměly stejné pole činnosti, že nepracovaly společně a že nebyly ani společně 
řízeny. Nemají ani společné účetnictví, ani společné řízení personálu. Žalobkyně dodává, že ona sama a 
IWS nejsou přítomny na stejném trhu. V tomto ohledu uplatňuje, že pily v Creuzburg a v Malchow se 
soustředily na pilařské činnosti, zatímco IWS vyrábí lepené dřevěné desky.  

[72] Žalobkyně nicméně nepředložila průkaznou skutečnost takového rázu, aby vyvrátila tvrzení 
žalované.  

[74] Žalobkyně navíc nepředkládá jakékoliv odůvodnění, které by prokázalo, že vzhledem ke vztahům, 
které ji spojují s dalšími společnostmi skupiny Pollmeier a k podobnosti činností prováděných těmito 
společnostmi nemohla mít prospěch ani z přítomnosti ostatních společností skupiny Pollmeier na trhu, 
ani z technologie existujících pil. Musí být tudíž považována za společnost, na kterou se nevztahují 
znevýhodnění spojená s přístupem k technologiím a k distribučním sítím nezbytným k pronikání na 
dotčený trh, kterým MSP musejí obvykle čelit.  

[75] Žalobkyně tudíž nijak neprokázala, že se žalovaná dopustila zjevně nesprávného posouzení tím, že 
usoudila, že p. Pollmeier a jeho rodina tvoří ekonomickou jednotku. 

Paragrafy 50 a 51 rozhodnutí SDEU ve věci C-91/01 Itálie vs. Komise ze dne 29. dubna 2004 uvádějí:  

[50] 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. 

[51] 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“. 

 

 


