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Aktuální sazby podpor 
 
Sazba podpory u žádostí zaregistrovaných od 2. 4. 2015 v rámci programu Zemědělec  
 
DOTACE ČÁSTI ÚROKŮ Z ÚVĚRU 
Sazbu Podpory stanovuje Fond nejpozději do 31. prosince každého roku, ve kterém jsou přijímány 
žádosti o poskytnutí Podpory. Sazba Podpory je stanovena na základě ekonomického vyhodnocení 
všech žádostí, které byly zaregistrovány v období od zahájení příjmu žádostí do 30. září daného roku 
a následně za každé období od 1. 10. do 30. 9. každého roku, ve kterém jsou přijímány žádosti. Výše 
sazby Podpory se stanoví v procentech p.a. a bude zveřejněna na internetových stránkách 
www.pgrlf.cz. 
 
Takto stanovená sazba Podpory bude platit pro všechny Žadatele, kteří žádost v uvedeném období 
zaregistrovali a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory, a to s výjimkou 
Mladých zemědělců (viz bod A. 1. 15.), kterým bude Podpora navýšena o 1 % p. a. - toto navýšení 
bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel – Mladý zemědělec – dovrší věku 40 let. 
 
Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a., a to u žádostí 
zaregistrovaných od 1. 8. 2015. Maximální procentní sazba Podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že 
její výše bude určena s ohledem na ekonomické vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. 
Takto stanovená výše sazby Podpory bude v této souvislosti Fondem úměrně upravena. 
 
 
Způsob výpočtu výše podpory u žádostí zaregistrovaných od 1. 10. 2013 v rámci programu Podpora 
nákupu půdy 
 
DOTACE ČÁSTI ÚROKŮ Z ÚVĚRU 
Výše Podpory je závislá na výši úroků z úvěru, které stanoví Banka dle zůstatku jistiny a platné 
úrokové sazby Banky. Podpora, která bude Fondem Podnikateli poskytována, se vypočte stejným 
postupem jako úrok z poskytnutého úvěru, avšak s použitím procentní sazby o jedno procento nižší, 
než jaká byla Bankou skutečně pro výpočet úroku použita. Procentní sazba, použitá pro výpočet 
Podpory, může činit maximálně 5 % p.a. Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí 
činit minimálně 0,5 % p.a., a to u žádostí zaregistrovaných od 1. 8. 2015 
 
Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 15 000 EUR přepočtený referenčním 
kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře 
úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí podpory.  
 
 
Sazba podpory u žádostí zaregistrovaných od 1.1.2017 v rámci programu Lesní hospodář, 
Zpracovatel dřeva, Lesní školkař, Zpracovatel 
 
DOTACE ČÁSTI ÚROKŮ Z ÚVĚRU 
Sazbu Podpory stanovuje Fond za každé ukončené kalendářní čtvrtletí daného roku (tj. k 31.3., 30.6., 
30.9., 31.12.), ve kterém jsou přijímány žádosti o poskytnutí Podpory. Sazba Podpory je stanovena 
na základě ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly v kalendářním čtvrtletí registrovány. 
Výše sazby Podpory se stanoví v procentech p.a. a bude zveřejněna na internetových stránkách 
www.pgrlf.cz. 
 
Takto stanovená sazba Podpory bude platit pro všechny Žadatele, jejichž žádost byla v uvedeném 
období registrována a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy o poskytnutí Podpory. Úrokové 
zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a. Maximální procentní 
sazba Podpory je 5 % p.a., přičemž vždy platí, že její výše bude určena s ohledem na ekonomické 
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vyhodnocení přijatých žádostí za stanovené období. Podpora bude v této souvislosti Fondem úměrně 
upravena. 
 
Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 200 000 EUR přepočtený referenčním 
kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí Podpory a diskontovaný podle splátkového kalendáře 
Úvěru, sazbou vyhlášenou Evropskou komisí k datu poskytnutí Podpory.  
 
 
Sazba podpory v rámci programu Podpora pojištění, Podpora pojištění produkce lesních školek, 
Podpora pojištění lesních porostů 
 
Po ukončení přijímání žádostí o podporu Fond provede ekonomické vyhodnocení všech žádostí a 
dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro aktuální rok, která bude zveřejněna 
na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. příslušného roku.  
 
Podpora pojištění 
výše podpory: 
v rozmezí od 25 % do 50 % prokazatelných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin 
pro příslušný rok 
v rozmezí od 10 % do 50 % prokazatelných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin 
pro příslušný rok 
v rozmezí od 25% do 50% prokazatelných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat 
pro příslušný rok 
 
Podpora pojištění produkce lesních školek 
výše podpory: 
až do výše 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění pro příslušný rok 
 
Podpora pojištění lesních porostů 
výše podpory: 
až do výše 30 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních porostů pro příslušný rok 
 
 
Úroková sazba úvěru v rámci programů Úvěry na nákup půdy, Investiční a Provozní úvěry 
 
ÚROKOVÁ SAZBA ÚVĚRU 
Úrokovou sazbu úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu se Sdělením Komise o revizi metody 
stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše vychází ze základní sazby založené 
na ročních sazbách peněžního trhu a z úvěrové marže stanovené podle ratingové kategorie klienta a 
kvality zajištění. Úroky z Úvěru budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. 
nebo ke dni úplného splacení Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou 
k jejich úhradě. 
 
 
Sociální zemědělství 

ÚROKOVÁ SAZBA ÚVĚRU 
Úrokovou sazbu úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU, přičemž její výše je závislá 
na aktuálních sazbách tuzemského mezibankovního trhu a na kreditní kvalitě žadatele. Úroky z Úvěru 
budou vypočítávány vždy k ultimu pololetí, tj. k 30. 6. resp. 31. 12. nebo ke dni úplného splacení 
Úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. klientovi písemně oznámí spolu se lhůtou k jejich úhradě. 
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