Hlavní podmínky připravovaných programů „Provoz“, „Zpracovatel – Provoz“,
„Podpora krátkodobého financování“.
Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a.s. ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě
úvěru a zajištění úvěru - program „Provoz“
•
•

•
•

•

Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních
zdrojů na provozní účely u zemědělských prvovýrobců a u podnikatelů
zabývajících se hospodařením v lese.
Jedná se o podporu ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového
zatížení v případě provozních úvěrů, které jsou poskytovány komerčními subjekty na
nákup vymezených vstupů a/nebo zajištění těchto úvěrů – podpora se nebude zejména
vztahovat na nákup pohonných hmot a mzdových nákladů.
Podpora bude poskytnuta pouze na úvěry s dobou splatností maximálně 18 měsíců
od data podpisu úvěrové smlouvy.
V případě podpory ve formě zajištění provozních úvěrů je navrhováno poskytování
garance ve výši 0 až 30 procent z nesplacené jistiny provozního úvěru, respektive až
50% z nesplacené jistiny provozního úvěru u žadatele, který prokáže zatížení na
ha zemědělské půdy velkou dobytčí jednotkou („ZP VDJ“) skotu, ovcí, koz, prasat,
drůbeže, na min.úrovni 0,4 VDJ/ha ZP, v den podání žádosti o podporu, pokud
zemědělec nevlastní půdu použije se ve jmenovateli výše uvedeného zlomku
hodnota 1.
Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF, a.s.
poskytnuta podpora v rámci tohoto programu, nesmí v případě poskytnutí podpory
ve formě dotace části úroků z úvěru úvěrového rámce překročit částku 25 mil. Kč
a v případě poskytnutí podpory ve formě garance nesmí překročit garantovaná částka
hodnotu 25 mil. Kč

Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a.s. ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě
úvěru a zajištění úvěru - program „Zpracovatel Provoz“
• Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních
zdrojů na provozní účely u zpracovatelů zemědělských produktů.
• Jedná se o podporu ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového
zatížení v případě provozních úvěrů, které jsou poskytovány komerčními subjekty na
nákup vymezených vstupů a/nebo zajištění těchto úvěrů – podpora se nebude zejména
vztahovat na nákup pohonných hmot a mzdových nákladů.
• Podpora bude poskytnuta pouze na úvěr s dobou splatností maximálně 18 měsíců od
data podpisu úvěrové smlouvy.
• Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude PGRLF, a.s.
poskytnuta podpora v rámci tohoto programu, nesmí v případě poskytnutí podpory
ve formě dotace části úroků z úvěru úvěrového rámce překročit částku 50 mil. Kč
a případě poskytnutí podpory ve formě garance nesmí překročit garantovaná částka
hodnotu 50 mil. Kč.

Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
a.s. ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě
úvěru a zajištění úvěru - program „Podpora krátkodobého financování “
•

•
•
•
•
•

Cílem programu je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních
zdrojů u zemědělských prvovýrobců způsobených dlouhou dobou splatnosti faktur
ze strany zpracovatelů zemědělských produktů. Ve vztahu mezi zemědělským
prvovýrobcem a zpracovatelem zemědělských produktů dochází k situaci, kdy je
zemědělský prvovýrobce nucen akceptovat až 120ti a více denní dobu splatnosti za
dodávku zemědělských produktů. V takovém případě, může být řešením využití
služeb obchodní společnosti, která si jako komerční subjekt účtuje za své služby úroky
– obdobně jako banka.
Jedná se o podporu ve formě úhrady části úroků prokazatelně vynaložených
zemědělskými prvovýrobci a poskytnutí částečného zajištění krátkodobého
financování poskytnutými komerčními subjekty – např. odkup pohledávek.
Podpora bude poskytnuta pouze v případě, že datum splatnosti uvedené na faktuře –
která bude předmětem financování - nepřesáhne 120 kalendářních dnů.
Dotace části úroků z úvěru – k úvěrům do výše max. 25 mil Kč.
Garance 0 – 50% - garance nesmí překročit absolutní hodnotu 25 mil. Kč pro jednoho
žadatele.
Poskytování podpory se bude odehrávat následujícím způsobem: prvovýrobce –
(dodavatel) poskytne zpracovateli (odběrateli) zboží a vystaví za uvedené zboží
fakturu, jejíž datum splatnosti nepřesáhne 120 kalendářních dnů. Tuto fakturu
postoupí komerčnímu subjektu, kterým může být také PGRLF, a.s., který část této
faktury prvovýrobci uhradí a po uplynutí doby splatnosti faktury bude zpracovatelem
uhrazena celá fakturovaná částka komerčnímu subjektu eventuálně PGRLF, a.s. Tento
subjekt pokryje své administrativní náklady a úroky za poskytnutí finančního plnění
prvovýrobci (část těchto úroků bude předmětem podpory ze strany PGRLF, a.s.
respektive část úroků účtovaná PGRLF, a.s. bude přímo snížena o výši podpory, která
by byla hrazena PGRLF, a.s. jinému komerčnímu subjektu ) a zbytek finančních
prostředků odešle prvovýrobci.
V případě podpory ve formě garance bude PGRLF, a.s. poskytovat částečné ručení za
úhradu eventuálního závazku prvovýrobce vůči komerčnímu subjektu. V případě, že
zpracovatel neuhradí svůj závazek vyplývající z faktury vlastníku pohledávky (tedy
komerčnímu subjektu) řádně a včas, komerční subjekt postupuje pohledávku zpět
prvovýrobci a tomu následně vznikne povinnost vrátit plnění již přijaté, a to právě
komerčnímu subjektu. PGRLF, a.s. tedy bude částečně ručit za splnění závazku
prvovýrobce vůči komerčnímu subjektu v případě, že bude pohledávka z důvodu
prodlení zpracovatele postoupena zpět prvovýrobci a prvovýrobci vznikne závazek
vůči komerčnímu subjektu.

Společně pro všechny výše uvedené programy platí:
•

V případě podpory ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového
zatížení v případě úvěru je navrhováno poskytnutí podpory ve výši, která bude
odpovídat maximální hranici podpory dle Sdělení Komise – Dočasný rámec
Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné
finanční a hospodářské krize. (úroková sazba se přinejmenším rovná sazbě, kterou

•

•

•

•

do druhého dne vyhlašuje centrální banka, a prémii odpovídající rozdílu mezi
průměrem roční mezibankovní sazby a průměrem sazby denně vyhlašované centrální
bankou v období od 1. ledna 2007 do 30. června 2008, včetně prémie na úvěrové
riziko odpovídající rizikovému profilu příjemce.
Poskytování podpory ve formě zajištění provozních úvěrů reflektuje podmínky
stanovené zejména v oddílu č. 3 Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na státní podpory ve formě záruk (úř. věst. 2008/C 155/02) tedy poskytnutí této
podpory bude zpoplatněno v souladu s uvedeným sdělením dle kreditní kvality
žadatele o podporu ve formě zajištění úvěru. Dodržení podmínek stanovených
uvedeným Sdělením Komise o státních podporách ve formě záruk, vylučuje existenci
státní podpory a nemusí být notifikována u Evropské komise.
Zajištění poskytnuté PGRLF, a.s. bude koncipováno tak, že věřitel bude uspokojen
zálohově ve výši 50% z poskytnutého zajištění, a to nejdříve po 60 dnech
od sesplatnění úvěru bankou a za předpokladu, že jsou splněna všechna ustanovení
uvedená v prohlášení ručitele. Následně bude banka povinna realizovat všechny své
zajišťovací instrumenty a až poté co vyčerpá všechny možnosti uspokojit své
pohledávky bude moci předložit PGRLF výzvu k plnění ze zbytku zajištění
poskytnutého PGRLF eventuálně dojde k vyúčtování přeplatku z poskytnuté zálohy.
Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31.12.2010, za předpokladu, že EK
neprodlouží účinnost předpisů, které jsou právním základem těchto programů,
případně dříve, kdy dojde k vyčerpání finančních prostředků na tyto programy
určených. Finanční prostředky alokované pro jednotlivé programy, mohou být v rámci
těchto programů přesouvány.
Programy budou realizovány nejdříve v den, kdy vstoupí v účinnost novela zákona
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, realizovaná prostřednictvím pozměňovacího návrhu
v Zemědělském výboru k sněmovnímu tisku 678, který prošel druhým čtením
v Poslanecké sněmovně dne 13.2.2009.

