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PGRLF OD SVÉHO ZALOŽENÍ



Kdo jsme?
 
Podpůrný a  garanční rolnický a  lesnický fond, a.s. (dále jen 
PGRLF) – finanční a  servisní organizace pro české zemědělce 
a venkov – byl založen v roce 1993 a jediným akcionářem je Mi-
nisterstvo zemědělství ČR. Jeho hlavní činností je poskytování 
podpor formou dotací úroků z úvěrů, finanční podpora pojištění, 
poskytování půjček či poskytování finančních prostředků ke sní-
žení jistiny úvěrů.

V  současné době zahrnuje nabídka podpory ze strany PGRLF 
15 programů určených pro zemědělské prvovýrobce, zpracova-
tele zemědělské produkce a  podnikatele v  oblasti zpracování 
dřeva a lesního hospodářství. Vedle primárních podpor ve for-
mě dotace částí úroků z komerčních úvěrů je dnes poskytována 
přímá podpora pojištění či nákupu zemědělské půdy, podpora 
ve formě úvěrů poskytnutých PGRLF a podpora ve formě zajiš-
tění úvěrů. Novinkou v oblasti poskytování úvěrů jsou Provozní 
a Investiční úvěry.

Přímá podpora pojištění je poskytována prostřednictvím pod-
por pojištění hospodářských zvířat a plodin, pojištění produkce 
školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin a pojiště-
ní lesních porostů.

PGRLF tak nabízí českému venkovu komplexní finanční servis 
a podporu.

je možné zasílat elektronickou formou, všechny potřebné  
informace a formuláře jsou na www.pgrlf.cz.

ŽÁDOSTI O PODPORU



Co nabízíme?
 
PŘEHLED PROGRAMŮ

Podpora úroků
›   Zemědělec
›   Zpracovatel
›   Podpora nákupu techniky a technologií  

pro dřevozpracující provozovny
›   Podpora nákupu techniky  

pro hospodaření v lesích 
›   Podpora školkařských provozoven na 

pozemcích určených k plnění funkce lesa
›   Podpora nákupu půdy

Podpora pojištění
›   Podpora pojištění  

- Podprogram pojištění plodin 
- Podprogram pojištění hospodářských zvířat

›   Pojištění lesních porostů
›   Podpora pojištění produkce školek s produkcí 

sadebního materiálu lesních dřevin

Úvěry a garance
›   Úvěry na nákup půdy
›   Podpora nákupu půdy – snížení jistiny úvěru
›   Sociální zemědělství
›   Zajištění úvěrů
›  Investiční úvěry
›  Provozní úvěry



Kdo může využít našich služeb?

S ohledem na skutečnost, že nabídka programů PGRLF je velice 
rozsáhlá, pokryje také širokou vrstvu podnikatelů, a to v oblas-
ti zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů, 
v oblasti lesního hospodářství či zpracování dřeva.

Okruh žadatelů byl rozšířen také o obce a dobrovolné svazky 
obcí, a to např. u programu Pojištění lesních porostů, Podpora 
nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny 
nebo Podpora nákupu techniky pro hospodaření v  lesích. Ně-
které programy jsou určeny pro žadatele, kteří splňují kritéria 
pro zařazení do kategorie mikropodniku, malého nebo střední-
ho podniku, jiné programy neomezují velikost podniku žadatele. 
Jednotlivé podpory mohou být poskytovány také začínajícím 
podnikatelům, u jiných programů je nutné, aby žadatel dosaho-
val požadovaných příjmů již před podáním žádosti.

Podpora se neposkytuje žadatelům, kteří mají nedoplatky vůči 
PGRLF, státu či institucím jako je např. Finanční úřad, Česká 
správa sociálního zabezpečení apod. Žadatel nesmí být pod-
nikem v obtížích, v  likvidaci nebo na jeho majetek nesmí být 
prohlášen konkurs. 

Pokyny/Zásady pro poskytování podpor pak uvádějí podmínky, 
které musí splnit příjemce podpory. 



Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.

Jde o investiční podporu zaměřenou zejména na realizaci dlou-
hodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci 
a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, 
zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů. 

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj zeměděl-
ských prvovýrobců, kdy příjemce podpory investuje zejména  
do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, 
pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na ná-
kup plemenných zvířat.

NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ  
PROGRAM Z NABÍDKY  PGRLF

Podpora úroků  
› Program Zemědělec



Nákup techniky
Společnost Jiří Jura s.r.o., zabývající se rostlinnou a živočišnou 
výrobou, požádala v roce 2015 o podporu části úroků z úvěru 
na nákup kolového traktoru Massey Ferguson. Nákupem nové-
ho stroje dojde ke snížení spotřeby paliva a zvýšení produkti-
vity práce. Následně po podání žádosti klient doručil úvěrovou 
smlouvu se splatností do roku 2020 na částku 2 600 000 Kč, 
kupní smlouvu a  fakturu. PGRLF schválil k danému programu 
sazbu podpory ve výši 2,5 % p.a. Předpokládaná výše podpory 
u této žádosti činí 173 510 Kč, bude poskytována zpětně, dva-
krát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto, zdroj: masseyferguson.com



Nákup techniky (soubor strojů)
Klient Zemědělské družstvo Hrejkovice, zabývající se zeměděl-
skou prvovýrobou a  lesnickou činností, požádal v  roce 2015 
PGRLF o podporu části úroků z úvěru na nákup kolového trak-
toru John Deere, návěsu s výtlačným čelem a rozmetadla. Nové 
stroje byly nakupovány za účelem snížení nákladů na opravy 
a provoz. Klient po podání žádosti doručil úvěrovou smlouvu ve 
výši 3 442 800 Kč se splatností do roku 2023. PGRLF schválil 
k danému programu sazbu podpory ve výši 2,5 % p.a. Předpo-
kládaná výše u této žádosti činí 348 349 Kč. Klient dále doru-
čil další dokumenty potřebné pro její výplatu, především kupní 
smlouvy a  faktury. Podpora bude poskytována zpětně, dvakrát 
ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto, zdroj: deere.com



Nemovitý majetek 
Zemědělské obchodní družstvo Blata požádalo v  roce 2015 
PGRLF o  podporu části úroků z  úvěru na výstavbu senážních 
žlabů s cílem zajištění lepší kvality senážované hmoty a sou-
středění krmiva na jednu farmu. Podpora se vztahuje k úvěrové 
smlouvě ve výši 5 600 000 Kč se splatností do roku 2023. PGRLF 
schválil k danému programu sazbu podpory ve výši 2,5 % p.a. 
Předpokládaná výše činí u této žádosti 627 930 Kč. PGRLF pod-
poru poskytuje zpětně, vždy dvakrát ročně za každé uplynulé 
kalendářní pololetí, a to mj. po doručení dokumentů potřebných 
pro výplatu podpory, především smlouvy o dílo a faktury. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Nákup plemenných zvířat 
Ing. Jan Mikyska podniká již od roku 1992 v  oblasti jak rost-
linné, tak i živočišné výroby. Klientem PGRLF je od roku 1994. 
V roce 2015 požádal o podporu části úroků z úvěru na nákup 
plemenných zvířat, konkrétně vysokobřezích jalovic s  cílem 
navýšit stádo. K žádosti posléze doložil úvěrovou smlouvu na 
částku 500 000 Kč se splatností do roku 2019. PGRLF k danému 
programu schválil sazbu podpory ve výši 2,5 % p.a. Předpoklá-
daná výše podpory u této žádosti činí 41 120 Kč. Klientovi bude 
PGRLF poskytovat podporu zpětně, vždy dvakrát ročně za každé 
uplynulé kalendářní pololetí. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Navýšení podpory 
mladých zemědělců 
Paní Michaela Sýkorová Bláhová podniká od roku 2005 a zabý-
vá se jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. Z důvodu obnovy 
vozového parku požádala v  roce 2015 PGRLF o podporu čás-
ti úroků z úvěru na nákup postřikovače TECNOMA. Po podání 
žádosti doručila úvěrovou smlouvu na částku 658 935 Kč se 
splatností do roku 2020. Dále doručila kupní smlouvu a fakturu. 
S ohledem na skutečnost, že klientka splňuje podmínky pro při-
znání navýšení podpory Mladých zemědělců (navýšení podpory 
nejdéle do konce roku, ve kterém dovrší věku 40 let), byla pro 
výpočet podpory použita schválená sazba ve výši 3,5 % p.a., tzn. 
navýšení o 1 % p.a. Předpokládaná výše podpory činí 62 369 Kč, 
bude poskytována zpětně, vždy dvakrát ročně za každé uplynulé 
kalendářní pololetí. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto, zdroj: tecnoma.com



Program je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracová-
ním zemědělských produktů a dosahují příjmů z  této činnosti 
ve výši minimálně 50 %. Velikost jejich závodu není omezena 
(např. mlékárny, masné závody, pekárny, sýrárny, apod.). Skupina 
případných žadatelů je tedy poměrně široká.

V rámci programu lze žádat v případě investic na pořízení in-
vestičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských 
produktů a vede zejména ke zlepšení jakosti výrobků, snížení 
výrobních nákladů, dalšímu rozšíření produkce podniku, zlepše-
ní produktivity, snížení ekologického zatížení apod.

Podpora úroků  
› Program Zpracovatel

Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.



Zpracování a konzervování masa
Společnost Jatky Fryšava s.r.o. se zabývá zpracováním a konzer-
vováním masa a výrobou masných výrobků. V  roce 2015 spo-
lečnost požádala o  podporu části úroků z  úvěru v  režimu de 
minimis na traktorový přepravník zvířat Pardál, jehož pořízení 
bude mít pozitivní vliv na ekonomiku hospodaření. Posléze kli-
ent doručil úvěrovou smlouvu na částku 221 400 Kč se splat-
ností do roku 2020 a dokumenty potřebné pro výplatu podpory, 
především fakturu a  kupní smlouvu. PGRLF schválil k  tomuto 
programu sazbu podpory ve výši 2,5 % p.a. Předpokládaná výše 
podpory činí 14 900 Kč a bude poskytována zpětně, vždy dva-
krát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto, zdroj: wtc-pisecna.eu



Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.

Cílem podpory je zpřístupnit nákup techniky nebo technologií 
pro dřevozpracující provozovny, které umožní zpracování dřeva 
a dřevního odpadu v  jednotlivých částech výroby. Podporova-
ná investice musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, 
modernizaci, zlepšení jakosti a dalšímu rozvoji podnikatelských 
subjektů.

V rámci tohoto programu je podporován nákup techniky 
a technologie v následujících segmentech výroby:
•  zařízení manipulačních skladů
•  vybavení pilnic
•  paření a impregnování masivního dřeva
•  sušení řeziva
•  výroba dýh
•   výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru  

(laminátové desky, filmy)
•  výroba překližek a vrstveného dřeva
•  výroba třískových, vláknitých a OSB desek
•   výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové  

dřevní biomasy (pelety, lisované brikety)

Podpora úroků 
› Podpora nákupu techniky a technologií 
pro dřevozpracující provozovny



Pilařská výroba
Klient Exwood s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem palivového 
dřeva od roku 2003. Z  důvodu zlepšení efektivnosti při práci 
a snížení nákladů na výrobu se rozhodl nakoupit štípací stroj 
AUTO SPLIT. Klient v roce 2015 požádal o podporu části úroků 
z úvěru v režimu de minimis. Po podání žádosti uzavřel a doložil 
PGRLF úvěrovou smlouvu ve výši 25 700 EUR se splatností do 
roku 2020. PGRLF schválil k tomuto programu sazbu podpory ve 
výši 2,5 % p.a. Předpokládaná výše podpory činí 26 534 Kč, bude 
vyplácena v  české měně zpětně, vždy dvakrát ročně za každé 
uplynulé kalendářní pololetí. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesní-
ho hospodářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do 
strojního zařízení a mechanizačních prostředků. Podporovaná 
investice vede zejména ke snížení nákladů, úspoře pohonných 
hmot, zvýšení efektivnosti či ekologicky šetrnějším způsobům 
hospodaření.

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice na nákup 
této lesnické techniky:

Podpora úroků 
› Podpora nákupu techniky  
pro hospodaření v lesích

• speciální lesnické traktory
•  univerzální lesnické traktory  

s lesnickou nástavbou
•  malotraktory, tj. vozidla kategorie  

T2 nebo T3
•  harvestor a harwarder pro  

výchovnou těžbu
• vyvážecí traktory (forwardery)
• železné koně (miniforwardery)
•  přívěsy s hydraulickou rukou  

k vyvážení dřevní hmoty
• lanovky a lanové systémy

• navijáky pro soustřeďování dříví
•  štěpkovače a drtiče – dřeva, klestu, 

dřevního odpadu
•  shrnovače klestu 
• rýhovací zalesňovací stroje
•  frézy jednotalířové nebo 

dvoutalířové sloužící pouze 
pro přípravu půdy před založením 
nebo obnovou lesního porostu

•  štípací a kráticí stroje, nakladače 
a rampovače

• zařízení na údržbu lesních cest 



Těžba dřeva
Daniel Škoda podniká od roku 2011 zejména v lesnické činnosti, 
předmětem činnosti je přibližování dřeva při těžbě. V roce 2015 
požádal PGRLF o podporu části úroků z úvěru v režimu de mini-
mis na nákup kolového traktoru Zetor Forterra 140. Poté doložil 
úvěrovou smlouvu na částku 908 636 Kč se splatností do roku 
2020, dále kupní smlouvu a fakturu na pořizovaný stroj. PGRLF 
schválil k tomuto programu sazbu podpory ve výši 2,5 % p.a. Její 
předpokládaná výše činí 36 535 Kč a bude poskytována zpětně, 
vždy dvakrát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí.

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.

Cílem programu je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hos-
podářství, kdy příjemce podpory investuje zejména do strojního 
zařízení a  mechanizačních prostředků. Podporovaná investice 
musí vést zejména ke snížení výrobních nákladů, modernizaci 
či zlepšení jakosti.

V rámci tohoto programu jsou podporovány následující investice:
• stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (vč. traktorů)
•  stroje a zařízení pro školkařskou výrobu prostokořenného 

a krytokořenného sadebního materiálu
• závlahové systémy
• dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu

Podpora úroků 
› Podpora školkařských provozoven  
na pozemcích určených k plnění  
funkce lesa



Příjemci podpory v režimu de minimis jsou podnikatelé, kteří 
svoji činnost realizují na pozemcích určených k plnění funkce 
lesa a řadí se do kategorie mikropodniků, malých či středních 
podniků. Žadatel musí být veden v evidenci dodavatelů repro-
dukčního materiálu. Žadatel po předložení žádosti o podporu 
doručí PGRLF úvěrovou smlouvu. Poslední schválená sazba 
podpory k tomuto programu činí 2,5 % p.a. Podpora je posky-
tována zpětně, dvakrát ročně a to mj. po doručení dokumen-
tů potřebných pro výplatu podpory, především kupní smlouvy 
nebo smlouvy o dílo a faktury. 

ilustrační foto



Forma podpory: Dotace části úroků z úvěru.

Cílem podpory je zpřístupnit zemědělským prvovýrobcům po-
řízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku. 
Program mohou využít zemědělští podnikatelé, kteří jsou záro-
veň zemědělskými prvovýrobci a spadají do kategorie malých 
a středních podniků.

Úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy, na 
který má být poskytována podpora, nesmí být nižší než 100 tis. Kč.  
Maximální výše podporovaného úvěru může být 10 mil. Kč. Maxi-
mální procentní sazba podpory je 5 % p.a., úrokové zatížení příjem-
ce podpory  musí činit minimálně 0,5 % p.a. Maximální výše podpo-
ry je korunový ekvivalent částky až 15 000 EUR.

Podpora úroků 
› Podpora nákupu půdy



Nákup nestátní zemědělské půdy
Paní Iva Jílková podniká v  oblasti zemědělské prvovýroby. 
V roce 2015 požádala o poskytnutí podpory části úroků z úvě-
ru na nákup nestátní zemědělské půdy (v režimu de minimis), 
a to na úvěr ve výši 1 977 574 Kč se splatností do roku 2025. 
Klientka splňuje podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de 
minimis a  zavázala se k  hospodaření na zakoupené půdě po 
dobu, kdy je podpora poskytována, minimálně však po dobu  
5 let. Maximální sazba podpory činí 5 % p.a. Předpokládaná výše 
podpory je 117 114,13 Kč a bude poskytována zpětně, vždy dva-
krát ročně za každé uplynulé kalendářní pololetí.

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: Neinvestiční – přímá podpora.

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému  
okruhu zemědělců, a  tím dosažení vyššího zajištění podni-
katelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem 
podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého  
na zemědělské pojištění. 

Předmět podpory: 
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu  
pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. 

Výše podpory: 
•  v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů 

na pojištění speciálních plodin 
•  v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů 

na pojištění ostatních plodin
•  v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů 

na pojištění hospodářských zvířat

Podpora pojištění  
› Pojištění plodin  
a hospodářských zvířat



Pojištění plodin a hospodářských 
zvířat
Společnost Meclovská zemědělská, a. s., založená v roce 1996, 
požádala v  roce 2015 PGRLF o podporu pojištění, kdy doloži-
la smlouvu Pojištění plodin (včetně plodin speciálních) a Po-
jištění zvířat. Podpora byla schválena s  tím, že konkrétní výše 
bude vypočtena po doručení dokladu prokazujícího úhradu po-
jistného a potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného.  
Pro rok 2015 byla podpora stanovena ve výši 50 % prokazatel-
ně vynaložených nákladů na úhradu pojistného v rámci všech 
podprogramů pojištění, a klient tak v únoru roku 2016 obdržel 
jednorázovou podporu ve výši 410 071 Kč.

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: neinvestiční – přímá podpora.

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů 
co nejširšímu spektru podnikatelů v oblasti lesního hospodář-
ství. To by mělo vést k vyššímu zajištění podnikatelských aktivit 
proti nepředvídatelným škodám. 

Předmět podpory:
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu 
pojistného. 

Výše podpory:
•  až do výše 30 % prokázaných uhrazených nákladů 

na pojištění lesních porostů pro příslušný rok.

Podpora pojištění  
› Pojištění lesních porostů



Pojištění lesních porostů – žadatel 
obec
Klient, obec Všeradov, vlastník lesních pozemků, v roce 2015 po-
žádal o podporu (v režimu de minimis) na úhradu části nákladů 
spojených s  platbou pojistného na pojištění lesních porostů. 
K  žádosti o  podporu byla doložena pojistná smlouva včetně 
dodatků, kopie listů vlastnictví, doklady prokazující úhradu po-
jistného a potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného. 
Pro rok 2015 byla stanovena podpora ve výši 30 % prokazatel-
ně vynaložených nákladů na úhradu pojistného lesních porostů, 
jednorázová podpora byla poskytnuta ve výši 3 286 Kč. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: neinvestiční – přímá podpora.

Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany sadebního ma-
teriálu lesních dřevin ve školkách s produkcí sadebního materi-
álu lesních dřevin. To by mělo vést k vyššímu zajištění podnika-
telských aktivit proti nepředvídatelným škodám. 

Předmět podpory:
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu 
pojistného. 

Výše podpory:
•  až do výše 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění 

pro příslušný rok.

Podpora pojištění 
› Podpora pojištění produkce školek  
s produkcí sadebního materiálu  
lesních dřevin 



Pojištění lesních školek
Lesní společnost Broumov Holding, a.s., zaměřující se na rostlin-
nou výrobu, požádala v roce 2015 PGRLF o podporu (v režimu 
de minimis) na úhradu části nákladů spojených s platbou pojist-
ného vztahující se k pojištění lesních školek. K žádosti byla do-
ložena pojistná smlouva, doklady prokazující úhradu pojistného 
a potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného. Pro rok 
2015 byla stanovena podpora ve výši 30 % prokazatelně vyna-
ložených nákladů na úhradu pojistného, jednorázová podpora 
byla poskytnuta ve výši 14 417 Kč.

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: Poskytnutí úročeného úvěru s možností 
snížení jistiny úvěru v režimu de minimis v maximální 

výši korunového ekvivalentu 15 000 EUR.

Cílem podpory je poskytnutí finančních prostředků na pořízení 
nestátní zemědělské půdy jako primárního výrobního prostřed-
ku zemědělských prvovýrobců. 

Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zeměděl-
ské výroby) na nakoupené půdě po celou dobu splácení úvěru. 
V případech, kdy je splatnost úvěru kratší než pět let, se žadatel 
musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) 
na nakoupené půdě po dobu pěti let.

Maximální výše poskytnutého úvěru je 5 mil. Kč, se splatností až 
20 let s čtvrtletní splátkou jistiny. Nakoupená půda nesmí být 
předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování – ni-
koli tedy např. dědění) ani pronájmu (vyjma ujednání o náhrad-
ním užívání) po celou dobu trvání smluvního vztahu s PGRLF.

Úvěry a garance 
› Úvěry na nákup půdy 



Úvěr na nákup nestátní zemědělské 
půdy
Zderaz, zemědělské družstvo požádal PGRLF o poskytnutí úvěru 
na nákup nestátní zemědělské půdy a zároveň snížení jistiny 
úvěru v rámci režimu de minimis. PGRLF rozhodl o poskytnutí 
úvěru ve výši 850 000 Kč se splatností 2 roky od vyčerpání úvě-
ru. Čerpání úvěru je možné po splnění podmínek pro čerpání (tj. 
předložení zejména kupní smlouvy, listu vlastnictví, dle kterého 
je žadatel uveden jako jediný vlastník a  PGRLF jako zástavní 
věřitel nakupovaných nemovitostí, zástavní smlouvy, platného 
dodatku Rámcové smlouvy). Zároveň byla klientovi přiznána 
dotace ve formě snížení jistiny úvěru v  režimu de minimis ve 
výši 406 185 Kč. 

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Forma podpory: Snížení jistiny úvěru v maximální 
výši korunového ekvivalentu 15 000 EUR.

Cílem programu je zpřístupnit pořízení zemědělské půdy jako 
primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.

Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po ob-
dobí, ve kterém došlo k  podání žádosti, dosahovat příjmů ze 
zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze 
zemědělské výroby a dotací z veřejných zdrojů alespoň ve výši 
25 % celkových příjmů. Dále se žadatel musí zavázat k hospo-
daření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě, 
minimálně však na dobu pěti let.

Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu 
(např. prodeje či darování) ani pronájmu (vyjma ujednání o ná-
hradním užívání) po dobu minimálně 5 let. Nakupovaná půda 
nesmí být ve vlastnictví státu.

Úvěry a garance 
› Podpora nákupu půdy  
– snížení jistiny úvěru



Snížení jistiny úvěru
Společnost FADIS OSIVA s.r.o. požádala v  roce 2015 PGRLF 
o  podporu nákupu půdy formou snížení jistiny úvěru v  reži-
mu de minimis. Po zaregistrování žádosti byla doložena úvě-
rová smlouva na nákup nestátní zemědělské půdy ve výši 
2 000 000 Kč se splatností do roku 2018 a další dokumenty, 
zejména čestná prohlášení týkající se nakupované půdy. Pod-
pora byla schválena ve výši 405 330 Kč a bude poskytnuta po 
předložení potvrzení o ukončení čerpání úvěru.

  Konkrétní případ využití

ilustrační foto



Podpora ve formě úvěru poskytnutého PGRLF je určena na fi-
nancování investičních a  provozních nákladů určených pro 
zemědělské prvovýrobce, kteří zaměstnávají nebo budou za-
městnávat pracovníky se zdravotním postižením a poskytnutou 
podporu použijí na úhradu nákladů spojenou s vytvořením pra-
covních podmínek pro tyto zaměstnance. Žadatel musí být sám 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo mít uza-
vřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem těchto služeb. 
Maximální výše schváleného investičního úvěru činí 5 mil. Kč 
s  maximální dobou splatnosti na 10 let. Provozní úvěr může 
být poskytnut maximálně ve výši 1 mil. Kč s maximální dobou 
splatnosti 1 rok. Podpora je poskytována po podpisu smlouvy 
a  doložení dokladů souvisejících se zajištěním úvěru. Žadatel 
může požádat k tomuto úvěru o podporu ve formě snížení jisti-
ny úvěru v režimu de minimis. 

Úvěry a garance 
› Sociální zemědělství

Forma podpory: Poskytnutí úročeného úvěru s možností 
snížení jistiny úvěru v režimu de minimis v maximální 

výši korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR.



Podpora je poskytována ve formě ručení PGRLF za investiční 
úvěry poskytnuté podnikatelům v oblasti zemědělské prvovýro-
by, zpracování zemědělských produktů, lesního hospodářství či 
zpracování dřeva (max. 70 % z nesplacené jistiny úvěru) nebo 
za úvěry poskytnuté podnikatelům na financování informačních 
a  propagačních opatření na podporu zemědělských produktů 
a  potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských pro-
duktů na vnitřním trhu Evropské unie a/nebo ve třetích zemích 
(max. 80  % z  nesplacené jistiny úvěru). Žadatel může zároveň 
požádat o podporu v režimu de minimis na úhradu ceny za ru-
čení. PGRLF rozhoduje o schválení podpory po provedení ratin-
gového ohodnocení žadatele s tím,  že Ručitelské prohlášení je 
vystaveno mj. po podpisu Smlouvy o směnečném vyplňovacím 
prohlášení, vystavení blankosměnky a po připsání ceny za ručení, 
resp. po poskytnutí podpory v režimu de minimis ve výši ceny za 
ručení. Maximální doba ručení je 60 měsíců od data jeho vysta-
vení a může být vystaveno i opakovaně. 

Úvěry a garance 
› Zajištění úvěrů

Forma podpory: Ručení za investiční úvěry.



Podpora ve formě úvěru poskytnutého PGRLF je určena na poří-
zení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvový-
robou, se zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodář-
stvím nebo zpracováním dřeva s možností jednorázového snížení 
jistiny úvěru v režimu de minimis v maximální výši korunového 
ekvivalentu částky 15 000 EUR (platí pro všechny žadatele). Žada-
teli v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva se mohou 
stát také obce či dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové or-
ganizace nebo právnické osoby založené obcí. Žadatel může po-
žádat o úvěr ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč. Maximální doba 
splatnosti úvěru činí 15 let s možností odkladu 1. splátky jistiny až 
o 1 rok. Investice uvedené v podnikatelském záměru nesmí být re-
alizovány před podáním žádosti o podporu, úvěr nesmí být použit 
na pořízení nemovitého majetku. Rozhodujícími kritérii pro schvá-
lení podpory je finanční zdraví žadatele a forma zajištění úvěru. 
Úroková sazba je stanovena v souladu s pravidly Evropské unie. 

Forma podpory: Poskytnutí úročeného investičního 
úvěru s možností jednorázového snížení jistiny 

úvěru v režimu de minimis v maximální výši 
korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR.

Úvěry a garance 
› Investiční úvěry



Podpora ve formě provozního úvěru je určena na provozní finan-
cování zemědělských prvovýrobců, zpracovatelů zemědělských 
produktů a podnikatelů v lesním hospodářství nebo zpracování 
dřeva s možností jednorázového snížení jistiny úvěru v režimu 
de minimis v  maximální výši korunového ekvivalentu částky 
15 000 EUR (platí pro všechny žadatele). Žadateli v oblasti les-
ního hospodářství a zpracování dřeva se mohou stát také obce 
či dobrovolné svazky obcí, jejich příspěvkové organizace nebo 
právnické osoby založené obcí. Žadatel může požádat o úvěr ve 
výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč. Maximální doba splatnosti úvěru 
činí 2 roky s možností odkladu 1. splátky jistiny až o 6 měsíců. 
Rozhodujícími kritérii pro schválení podpory je finanční zdraví 
žadatele a  forma zajištění úvěru. Úroková sazba je stanovena 
v souladu s pravidly Evropské unie.

Úvěry a garance 
› Provozní úvěry

Forma podpory: Poskytnutí úročeného provozního  
úvěru s možností jednorázového snížení jistiny 

úvěru v režimu de minimis v maximální výši 
korunového ekvivalentu částky 15 000 EUR.



Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s.
Za Poříčskou branou č.p. 256/6, 186 00 Praha 8

Více informací včetně potřebných formulářů
najdete na našich webových stránkách www.pgrlf.cz. 

Vaše dotazy zodpovíme na infolince 225 989 480, 
případně nám pište na adresu info@pgrlf.cz


