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Zpráva OLAF
Zpráva OLAF, která dorazila do ČR na začátku roku 2018, shrnuje výsledek šetření ohledně oprávněnosti evropské dotace
pro projekt Farma Čapí hnízdo. Zpráva byla také použita jako jeden z důkazů v trestním stíhání Andreje Babiše kvůli
dotačnímu podvodu. OLAF, tedy Evropský úřad pro boj proti podvodům, podléhá Evropské komisi. Jeho cílem
je odhalovat zneužívání evropských peněz, daňové úniky a další podvody, které souvisí s financemi EU.
Andrej Babiš je prvním premiérem ze zemí EU, kterého OLAF vyšetřoval. O možném zneužití evropských fondů byl úřad
informován anonymním zdrojem 25. listopadu 2015, šetření bylo zahájeno 26. ledna 2016. Vyšetřovatelé ve zprávě
konstatují, že našli důkazy, které skutečně svědčí o podvodu a zpronevěře peněz z fondů EU. Škoda byla odhadnuta
na téměř 42,5 milionu korun.
Odborníci z OLAFu došli k závěru, že propojení mezi podniky Farma Čapí hnízdo a.s. a Agrofert Holding a.s. bylo příliš
velké na to, aby na ně bylo možné pohlížet jako na dva nezávislé subjekty. Farma Čapí hnízdo tudíž nebyla středním nebo
malým podnikem podle evropských zákonů a neměla tak nárok na dotaci. Dále zjistili, že představitelé Farmy Čapí hnízdo
uvedli při žádosti o dotaci nepravdivé informace, vytkli jim také nedostatečnou transparentnost. Na konci zmínili
možnost zahájení trestního řízení:Tato porušení můžou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných
ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU.
Zpráva byla zaslána ministerstvu financí, které ji však odmítlo zveřejnit. Hospodářským novinám a serveru Aktuálně.cz
se ji i přes to podařilo získat a přeložit. V březnu 2021 Městský soud v Praze rozhodl, že neposkytnutí zprávy veřejnosti
bylo ze strany ministerstva nezákonné. OLAF totiž není orgánem činným v trestním řízení a tak by zveřejnění jeho zprávy
další vyšetřování nijak nenarušilo. Její poskytnutí naopak bylo ve veřejném zájmu.
Mluvčí Agrofertu po přijetí zprávy řekl, že evropská dotace byla udělena v souladu s pravidly a že OLAF při vyšetřování
podlehl politickému tlaku. Premiér Babiš už téměř tradičně zopakoval, že jde o vykonstruovanou kampaň proti jeho
osobě.
Ministerstvo financí Farmu Čapí hnízdo nakonec vyjmulo z evropského financování, OLAF se jí proto přestal dále zabývat.
Na dořešení celé kauzy dotačního podvodu ale stále čekáme. Závěry OLAFu jsou totiž pouze doporučující a nemohou
nahradit činnost českých justičních orgánů. Jenom ty mohou rozhodnout, zda došlo k trestnému činu či nikoliv.
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