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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 18. července 2019 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

„tímto si vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, dovoluji požádat o seznam všech dotací vyplacených holdingu 
AGROFERT, a.s. od 1. ledna 2018 do 18. července 2019.” 

K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace. Odborný útvar 
Ministerstva financí (odbor 55 - Národní fond) sdělil, že sice nedisponuje 
požadovanými informacemi ve vlastním informačním systému, nicméně má přístup  
do monitorovacího systému strukturálních fondů MS2014+, a požadované informace 
tak získal z uvedeného systému. Proplácení dotací příjemcům je v gesci řídicích 
orgánů jednotlivých operačních programů, které jsou poskytovateli dotace. Platební  
a certifikační orgán, jehož roli odbor 55 - Národní fond vykonává, tak neodpovídá  
za proces proplácení dotací, nýbrž za certifikaci způsobilých výdajů a jejich 
vykazování vůči Evropské komisi. 

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam projektů, u jejichž příjemců je z veřejných 
rejstříků dohledatelné propojení s holdingem Agrofert a u nichž dle informací 
v systému MS2014+ došlo k proplacení žádostí o platbu ze strany řídicích orgánů 
v rozmezí 1. ledna 2018 – 18. července 2019.  
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Dotace proplacené příjemcům ze skupiny Agrofert po 1. 1. 2018 

Název projektu 

Dotace celkem za projekt 
po 1. 1. 2018 

EU podíl CZK 

Centrum výzkumu chemických reakcí (CEVCER) 9 915 203,18 

Inovační linka na výrobu toastového chleba PENAM a.s. 100 000 000,00 

Centrum výroby chemických specialit 9 242 835,52 

Zavedení výroby automatizované bezobslužné stáje 3 990 968,74 

Katalytické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředích 6 353 706,75 

Moderní metody syntézy pro budoucí generika a nově vyvíjená léčiva 5 849 561,71 

Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspor energie v Kostelci 1 227 536,40 

Kostelecké uzeniny - komplexní projekt úspory energií v PLANÉ 5 716 630,79 

Racionalizace spotřeby tepla pro vytápění budov 2 096 535,00 

Výměna sušárny zrnin Havlíčkův Brod za energeticky úspornější 
technologii 2 556 234,03 

Výměna sušárny zrnin Dobřenice - Syrovátka za energeticky úspornější 
technologii 2 561 445,60 

Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. - Solnice 13 189 032,56 

Stará ekologická zátěž spol. NAVOS v Boršově u Kyjova 25 502 224,62 

Celkem 188 201 914,90 
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