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• zemědělský podnikatel a zároveň zemědělský
prvovýrobce

• přístup pro velké podniky

• v prvním účetním období po podání žádosti dosahuje
25% příjmů ze zemědělské výroby

• možný souběh s PRV

Zemědělec



• Investice na nákup zemědělské techniky

• Investice na výstavbu, pořízení nebo vylepšení
nemovitého majetku v zemědělských podnicích, které
souvisejí se zemědělskou prvovýrobou

• Investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení
genetické hodnoty stáda

Zemědělec



• splatnost úvěru nepřesáhne 8 let

• celkový objem finančních podporovaných úvěrových
prostředků žadatele v rámci stanoveného období
nepřesáhne 10 mil. Kč

• výčet podporovaných investic není taxativní

• není podporován nákup osobních a nákladních
automobilů a automobilových tahačů

Zemědělec - stroje



• splatnost úvěru nepřesáhne 20 let

• celkový objem podporovaných úvěrových prostředků 
žadatele v rámci stanoveného období nepřesáhne 
50 mil. Kč   

• nejsou podporovány běžné opravy technologických 
zařízení, budov a staveb

Zemědělec - nemovitost



• splatnost úvěru nepřesáhne 4 roky
• celkový objem podporovaných úvěrových prostředků

žadatele nepřesáhne v rámci stanoveného období 5 mil.
Kč

stanoveny specifické podmínky:

• jedná se o nákup plemenných zvířat ke zlepšení
genetické hodnoty stáda skotu, ovcí a koz

• jedná se o investice do samců i samic registrovaných
v plemenných knihách

• v případech nahrazení stávajících hospodářských zvířat
se jedná o nahrazení takových zvířat, která nebyla
registrována v plemenné knize

• nakoupená zvířata musí zůstat ve stádě po dobu alespoň
4 let

Zemědělec - zvířata



Před zaregistrováním žádosti o poskytnutí podpory nesmí
být:
• uzavřena úvěrová smlouva
• zahájena realizace podnikatelského záměru (kupní

smlouva, smlouva o dílo, realizace finančního plnění
apod.)

Po zaregistrování žádosti je nutné:
• do dvou měsíců doručit PGRLF, a.s. úvěrovou smlouvu

(obsahující zejména výši úvěru, splátkový kalendář, účel
užití úvěrových prostředků, úrokovou sazbu, frekvenci
úhrady úroků, termín splatnosti úvěru a počet splátek)

• vyčerpat úvěr do dvou let od registrace žádosti (podpora
nebude poskytnuta na úvěry nebo tu část úvěrů
nevyčerpaných do dvou let od registrace žádosti o
podporu)

Podpora bude stanovena za dané kolo příjmu žádostí.

Zemědělec - proces



Úroková podpora
• poskytnutí finančních prostředků na snížení úrokového 

zatížení žadatele u úvěru poskytnutého komerčními 
subjekty na nákup nestátní zemědělské půdy

• úvěrová smlouva se dokládá spolu s žádostí o poskytnutí 
podpory

Podpora nákupu půdy – úroková



příjemce podpory: 
▪ zemědělský podnikatel a zároveň prvovýrobce
▪ musí splňovat podmínky režimu de minimis (max.

15.000 EUR)
• úvěr nesmí být vyčerpán před registrací žádosti
• k nabytí vlastnictví půdy nesmí dojít před podáním

žádosti
• v následujícím roce po podání žádosti musí klient

dosahovat min. 25 % příjmů ze zemědělské výroby a
udržet je po dobu min. 5 let

• závazek k hospodaření na nakoupené půdě na dobu min.
5 let

• úvěr musí být vyčerpán nejpozději do 2 let od podání
žádosti

Podpora nákupu půdy – úroková



• program v režimu de minimis – výše podpory až
200 tis. EUR

• podpora ve formě dotace části úroků z úvěru
• příjemce podpory: podnikatel, který se zabývá

zpracováním zemědělských produktů a v prvním
účetním období, které následuje po období, ve kterém
došlo k podání žádosti o podporu, dosahuje příjmů ze
zpracování zemědělské produkce alespoň ve výši 25 % z
celkových příjmů nebo v případě, že se zabývá
zpracováním zemědělské produkce a zároveň
zemědělskou prvovýrobou, dosahuje příjmů ze
zemědělské výroby alespoň ve výši 25 % z celkových
příjmů

Zpracovatel



• předmětem podpory jsou investice na pořízení
investičního majetku, který souvisí se zpracováním
zemědělských produktů k potravinářským či
krmivářským účelům

• realizace investice nesmí být zahájena před podáním
žádosti

• úvěrovou smlouvu doručit na PGRLF do 2 měsíců od
podání žádosti

• max. objem úvěrů je 50 mil. Kč/rok
• možný souběh s PRV

Zpracovatel



příjemce podpory:
• podnikatel, který se zabývá činností v oblasti lesního

hospodářství či těžby dřeva, dosahuje stanovené hranice příjmů
z lesnické činnosti (min. 25%)

• podnikatel nebo obec či dobrovolný svaz obcí (právnické osoby
založené obcí či příspěvkové organizace obcí), který je
vlastníkem, nájemcem či vypůjčitelem lesa hospodařícím dle
lesního hospodářského plánu nebo převzaté lesní hospodářské
osnovy

Předmětem podpory je vymezená technika pro
hospodaření v lesích (lesnické traktory, harvestory,
nakladače, navijáky, frézy, vyvážecí traktory …)

Lesní hospodář



příjemce podpory: 
• podnikatel, obce, dobrovolné svazky obcí či příspěvkové 

organizace obce který se zabývá: 
• pilařskou výrobou a impregnací dřeva
• výroba dýh a desek na bázi dřeva
• výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství  tesařství
• výroba palivového dřeva a pelet

Předmětem podpory je zejména nákup techniky a 
technologií pro (zařízení skladů, pilnic, výrobu dýh, desek, 
překližek, výrobu trámů, palivového dřeva …)

Zpracovatel dřeva



příjemce podpory: 
• podnikatel, který je veden v evidenci dodavatelů reprodukčního

materiálu (IS ERMA2), a to za předpokladu, že školkařská
provozovna a činnost spojená s pěstováním reprodukčního
materiálu je realizována v lesních školkách na pozemcích
určených k plnění funkce lesa

Předmětem podpory je strojní zařízení a mechanizační 
prostředky (stroje a technologie pro přípravu půdy a pro 
školkařskou výrobu, závlahové systémy, dočasná úložiště 
sadebního materiálu …)

Lesní školkař



• program v režimu de minimis – výše podpory až 200 tis. 
EUR 

• podpora ve formě dotace části úroků z úvěrů
• realizace investice nesmí být zahájena před podáním

žádosti
• úvěrovou smlouvu doručit na PGRLF do 2 měsíců od

podání žádosti
• úvěr vyčerpat nejpozději do 2 let od podání žádosti
• max. objem úvěrů je 20 mil. Kč/rok na klienta
• možný souběh s PRV

Společné podmínky programů –
Lesní hospodář, Lesní školkař a 

Zpracovatel dřeva 



• podpora ve formě ručení za úvěry poskytované
komerčními subjekty

• poskytnutí podpory na výši ceny za ručení v režimu de
minimis

příjemce podpory:
▪ podnikatel, obec, dobrovolný svazek obcí či

organizace obce – (působící v zemědělství, lesnictví či
zpracování zemědělských produktů nebo dřeva) –
bližší specifikace viz Pokyny

▪ nebo podnikatel a zároveň organizace, o jejímž
projektu na financování informačních a propagačních
opatření na podporu zemědělských a potravinářských
produktů rozhodla EK a je spolufinancován EU

Zajištění úvěrů



• není možný souběh s jiným programem PGRLF ani jinými
programy MZe, PRV apod. (vyjma ručení úvěrů na
projekty informačních a propagačních opatření)

• ručení se neposkytuje na úvěry, které byly před podáním
žádosti vyčerpány

• ručení se poskytuje k investičním úvěrům nebo k
úvěrům na financování projektů informačních a
propagačních opatření na podporu zemědělských a
potravinářských produktů

Zajištění úvěrů



• ručení trvá po dobu max. 5 let a je možné žádat
opakovaně

• zajištění na max. 70% (80% - propagace) nesplacené
jistiny úvěru:
• až 5 mil. u začínajících podnikatelů
• až 10 mil. u zemědělských prvovýrobců
• až 50 mil. u zpracovatelů, lesních hospodářů nebo zpracovatelů

dřeva nebo na projekty Informačních a propagačních opatření

• úhrada ceny za poskytnutí ručení se hradí každý rok

Zajištění úvěrů



• realizace investice před zaregistrováním žádosti
• nedoložení úvěrové smlouvy do termínu dle Pokynů či

uvedeného ve výzvě
• vyčerpání úvěru před zaregistrováním žádosti
• neúčelové čerpání úvěrových prostředků (v rozporu s

podnikatelským záměrem)
• klient je dlužníkem u SPÚ
• vyčerpání maximální podpory v režimu de minimis
• více žádostí a 1 úvěrová smlouva
• více úvěrových smluv a 1 žádost
• program Zemědělec Nemovitosti - nákup půdy je

způsobilým nákladem pouze tehdy, pokud nepřevýší
10% z celkových způsobilých nákladů investice souvisí s
výstavbou, pořízením nebo vylepšením nemovitého
majetku

• Podpora nákupu půdy – refinancování, vyčerpání max.
výše podpory

Nejčastější důvody pro neposkytnutí podpory 
a chyby žadatelů



1) Elektronická registrace – www.pgrlf.cz
2) OPŽL SZIF
3) Osobně v sídle PGRLF, a.s.
4) Datová schránka – vszfqex
5) Pošta

všechny aktivní dotační tituly
www.pgrlf.cz – podat žádost
helpdesk@pgrlf.cz – hlášení chyb

Způsoby registrace žádosti



1) souběh s PRV
2) vyúčtování podpor
3) podnikatelské záměry – nemovitosti
4) nová adresa PGRLF - Praha 8 – Sokolovská 394/17

všechny aktivní dotační tituly
www.pgrlf.cz – podat žádost
helpdesk@pgrlf.cz – hlášení chyb

Praktické informace



Děkuji Vám za pozornost

Jan Pátek

tel. 225 989 417

e-mail: patek@pgrlf.cz


