
Část C 
 

Výkladový list k Zásadám pro poskytování finančních podpor pojištění Podpůrným a garančním 

rolnickým a lesnickým fondem, a.s. 

 

           A.1.2. písm. a)  Fond nepovažuje podnikatele, který je držitelem pouze osvědčení samostatně hospodařícího 

rolníka podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a 

zákona č. 455/1991 Sb., a který se nezaevidoval na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností 

podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství  za zemědělského podnikatele ve  smyslu § 2e zákona č. 

252/1997 Sb., o zemědělství. 

A.1.2. písm. b) Údaje, které budou použité při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot za sledované 

období, stejně tak jako druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních 

hodnot, jakož i další náležitosti týkající se malých a středních podniků jsou uvedeny v doporučení Komise  

2003/361/ES ze dne      6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, publikovaném 

Úředním věstníku č. L 124, 20.5. 2003, s 36 a jsou uvedeny na internetové adrese www.pgrlf.cz . Mimo jiné je 

zde uvedeno následující: 

Údaji použitými při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot jsou údaje týkající se posledního 

schváleného účetního období vypočtené za období jednoho roku. Tyto údaje jsou brány v potaz od dne účetní 

závěrky. Částka zvolená za výši obratu je vypočítána bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez dalších nepřímých 

daní. 

 V případech, kdy podnik ke dni účetní závěrky  zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané roční období 

překročil v jednom či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo finanční prahy uvedené v článku 2, 

nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku či mikropodniku, jestliže 

tyto prahy nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních období. 

 V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly uzavřeny, jsou údaje použité při výpočtu 

odvozeny z odhadů učiněných v dobré víře v průběhu účetního období. 

Počet zaměstnanců odpovídá počtu ročních pracovních jednotek (RPJ), tzn. počtu osob, které byly 

v daném podniku nebo jeho jménem zaměstnány na plný pracovní úvazek po celý sledovaný rok. Práce osob, 

které nepracovaly po celý rok, práce osob, které pracovaly na částečný úvazek bez ohledu na jeho délku, a práce 

sezónních pracovníků se započítává jako zlomky RPJ. Počet zaměstnanců tvoří: 

a) zaměstnanci, 

b) osoby pracující pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány za zaměstnance v souladu 

s vnitrostátním právem, 

c) vlastníci-vedoucí pracovníci, 

d) společníci zapojení do běžné činnosti podniku, kteří využívají finančních výhod plynoucích z  podniku. 

Učni nebo studenti, kteří jsou zapojeni do odborné přípravy na základě smlouvy o učňovském nebo 

odborném vzdělávání, se nezahrnují do počtu zaměstnanců. Délka mateřské nebo rodičovské dovolené se 

nezapočítává. 

http://www.pgrlf.cz/


A.1.2.písm. c) "Zemědělskou prvovýrobou" se rozumí produkce výrobků spadajících do přílohy I Smlouvy o ES 

a to do úkonu, kterým začíná zpracování zemědělského produktu.. Příloha I Smlouvy o ES je uvedena v těchto 

Zásadách pro poskytování finanční podpory  PGRLF, a.s. v části D. 

"Zpracováním zemědělského produktu" se rozumí jakýkoli úkon na zemědělském produktu (tj. na produktu 

uvedeném v příloze I Smlouvy o ES), jehož výsledkem je produkt, který je rovněž zemědělským produktem, 

s výjimkou činností prováděných v zemědělském podniku, které jsou nezbytné pro přípravu živočišného nebo 

rostlinného produktu pro první prodej.  

A.1.2. písm. d) Výpočet výše poměru příjmů ze zemědělské výroby je stanoven v příloze k tomuto výkladu. 

Počátek  období, ve kterém musí u Žadatele o poskytnutí finanční podpory pojištění prostřednictvím Fondu 

tvořit příjmy ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací 

z veřejných zdrojů (mimo dotací investičního charakteru, zejména na pořízení základního stáda či chovného 

hejna, výsadbu sadů, vinic a produkčních keřů, dále na pořízení, modernizaci  samostatných strojů, 

zabudovaných strojů  a na výstavbu, modernizace a rekonstrukci budov) a dalších plnění stanovených ve 

Výkladovém listu alespoň 25% celkových příjmů, se stanovuje na období počínaje prvním nejbližším účetním 

obdobím předcházejícím období podání žádosti. (To znamená např. u žádosti podané v roce 2007 musí Žadatel 

25% příjmů dosahovat  v roce 2006). Tato výše příjmů musí být zachována i v roce, kdy Žadatel podal žádost o 

poskytnutí finanční podpory pojištění. 

           Mladý zemědělec  nemusí dosahovat výše uvedených příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti 

zpracování produkce ze zemědělské výroby, dotací z veřejných zdrojů a  dalších plnění stanovených ve 

Výkladovém listu v prvním nejbližším období předcházející období podání žádosti, avšak musí dosahovat 

požadované výše příjmů v roce, kdy podal žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění. 

Mladým zemědělcem se rozumí Žadatel (fyzická osoba), který není starší 40 let, respektive této věkové hranice 

dosáhl v roce podání žádosti a zahajuje poprvé činnost v zemědělském hospodářství jako jeho vedoucí. Žádost o 

poskytnutí finanční podpory pojištění musí být podána nejpozději šestnáct měsíců od zahájení činnosti 

podnikatele. 

 


