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I.  Úvodní část 
 

1. Úvodní slovo předsedy představenstva Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu, a.s. 

 
Vážení klienti a obchodní přátelé, 
 
dovolte mi, abych se s Vámi v úvodu podělil o skutečnosti a okolnosti, které ovlivnily dění v naší společnosti v roce 

2010 i v celém zemědělsko-potravinářském sektoru, k jehož podpoře naše organizace dlouhodobě přispívá. 
 
Rok 2010 byl, stejně jako rok 2009, obtížným obdobím pro všechny zemědělské podnikatele. Tak jako v loňském 

roce, se svou negativní váhou do hospodaření zemědělských subjektů promítly nízké realizační ceny některých  
zemědělských komodit zejména živočišného původu a zhoršené klimatické podmínky, které významně ovlivnily 
výsledky sklizně minulého roku. 

PGRLF, a.s., v souladu se záměry ministerstva zemědělství, vědoma si problematické situace našich zemědělců, 
dále pokračovala v poskytování rozšířeného spektra podpor. Zejména se soustředila na udržení krizových programů, 
které byly otevřeny v roce 2009 na základě usnesení vlády ČR. Dále tedy byly aktivní všechny podpůrné programy. 

  
V rámci programu Zemědělec bylo zachováno  navýšení podpory úroku z úvěrů o 1% na hodnotu 4 procentních 

bodů a rozšíření možnosti poskytovat podporu i velkým podnikům. V platnosti zůstal i program Mládí, kterým jsou 
zvýhodňováni mladí zemědělci – fyzické osoby, jež v roce podání žádosti nedosáhnou věku 40 let. Principem 
zvýhodnění je navýšení vyplácené podpory o další 1 procentní bod nad rámec poskytované podpory. Tento program 
mohou využívat i právnické osoby, kde fyzická osoba ve věku do 40 let plní funkci statutárního orgánu a zároveň se 
podílí na základním kapitálu z více než 50%. 
 V průběhu roku 2010 bylo v programu Zemědělec schváleno 2 182 žádostí s celkovou poskytnutou podporou ve 
výši 394 mil. Kč.  Zemědělští podnikatelé tímto způsobem využili pro rozvoj svého podnikání a zajištění jeho 
konkurenceschopnosti PGRLF, a.s. podporované úvěry od komerčních bank ve výši 3 414 mil. Kč.  
         

Na nepříznivou hospodářskou situaci v zemědělství reagoval Fond v roce 2009 otevřením nových podpůrných 
programů. Cílem těchto programů je přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní 
účely a podpora možnosti získání úvěrových prostředků pro financování provozních potřeb pro zemědělské prvovýrobce 
a zpracovatele zemědělských produktů. V roce 2009 byly otevřeny programy Provoz, Zpracovatel - Provoz a Podpora 
krátkodobého financování. Programy, v souladu s pravidly Evropské unie, byly časově omezeny a příjem žádostí byl 
ukončen dne 31.12.2010 a podporu lze čerpat do 30.6.2012.  

V rámci protikrizových provozních programů bylo v roce 2010 schváleno celkem 402 žádostí s celkovým objemem 
podpory ve výši 79 mil. Kč a objemem schválených garancí ve výši 759 mil. Kč, na které byly v roce 2010 vydány 
ručitelská prohlášení v celkovém objemu 431 mil. Kč. 

 
V návaznosti na ukončený podpůrný investiční program Půda k 31.12.2009 se nám podařilo pro rok 2010 otevřít 

nový podpůrný program na nákup nestátní zemědělské půdy. Původní program musel být ukončen k závěru roku 2009 
z důvodu ukončení prodlouženého přechodného období, které nám EU u tohoto programu umožnila. Žádosti pro nově 
otevřený program Podpora nákupu půdy jsme začali přijímat od 9.12.2009. Tento program byl rovněž časově omezen do 
31.12.2010 a podporu lze čerpat do 31.12.2012. 

V rámci tohoto programu bylo v roce 2010 schváleno 122 žádostí na podporu nákupu půdy o rozloze 2 790 ha s výší 
přislíbené podpory 18 mil. Kč. 

 
Pro výše uvedené podpůrné programy jsou rezervovány v PGRLF, a.s. dostatečně vysoké finanční fondy. 
 
Další významnou oblastí, kterou PGRLF, a.s přispívá ke snižování výdajů zemědělských podniků, je finanční 

podpora části uhrazených nákladů na zemědělské pojištění. Účelem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokému 
okruhu zemědělců, a tím dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Výrazným 
efektem je růst propojištěnosti, která se např. v rostlinné výrobě zvýšila na hodnotu přes  45% a v živočišné výrobě 
dosahuje přes 80%. Předmětem podpory je úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u 
pojištění plodin a hospodářských zvířat.  
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V roce 2010 se nám podařilo udržet celkovou míru podpory na úrovni 50% u všech druhů podporovaného 
zemědělského pojištění. 

 
V loňském roce bylo celkem v rámci programu pojištění přijato celkem 6 022 žádostí představujících celkem 

uhrazené pojistné ve výši 951 mil. Kč.  PGRLF, a.s. má pro tento program zajištěny dostatečné finanční prostředky na 
požadovanou podporu ve výši až 476 mil. Kč.  

 
Dále je potřeba se zmínit o programu poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, 

a.s. ve formě finančních prostředků určených pro dokončení projektových záměrů obcí v Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2007 - 2013. V rámci tohoto programu bylo v roce 2010  schváleno 443 žádostí s celkovou výší vyplacené 
podpory 294 mil. Kč. 

 
Na podzim roku 2010 byl v reakci na rostoucí četnosti záplav a povodní v posledních letech otevřen nový program 

„Podpora ve formě úročených povodňových půjček“, kdy v prvním kole příjmu žádostí v listopadu a prosinci minulého 
roku bylo přijato ke zpracování celkem 22 žádostí postižených zemědělců povodněmi a záplavami v roce 2010. Pro tento 
programy vyčlenil PGRLF, a.s. spolu s MZe finanční prostředky v objemu až 150 mil. Kč. 

 
 Finanční zajištění výše uvedených programů bylo i pro rok 2010 dáno usnesením vlády č. 122 ze dne 26. ledna 
2009, kdy v rámci tohoto opatření obdržel PGRLF, a.s. (z celkově přislíbeného objemu prostředků 2 mld. Kč) 1 047 mil. 
Kč.  Díky této poskytnuté dotaci se kapitálové fondy sloužící pro financování dotací a podpor snížily meziročně pouze o 
250 mil Kč a celková bilanční suma poklesla meziročně pouze o 120 mil. Kč.  

V souladu se schválenou koncepcí rozvoje PGRLF, a.s. pro další období se předpokládá, že v roce 2011 bude Fond 
poskytovat stejnou nabídku programů jako v roce 2010 s nezměněnou výší podpory u jednotlivých programů. Pro tento 
rozsah činnosti jsou pro rok 2011 alokovány dostatečné zdroje. Pro program Zemědělec, Podpora nákupu půdy a 
provozní programy v celkovém objemu 500 mil. Kč a pro program Obce je odhad vynaložených prostředků v roce 2011 
v objemu 130 mil. Kč. Zdroje vytvořené z  hospodářského výsledku roku 2010 pro financování programu Podpory 
pojištění pokryjí předpokládaný objem podpory 500 mil. Kč.  

 S ohledem na skutečnost, že pro rok 2011 není možné počítat s dotacemi z kapitol SR (vyjma žádosti o vrácení 
nevyčerpané dotace r. 2010 ve výši 161 mil. Kč odvedené do SR a již v minulém roce schválené spoluúčasti MZe na 
financování povodňových půjček ve výši 50 mil. Kč), očekáváme další čerpání kapitálových fondů PGRLF pro 
financování nově přislíbených dotací a podpor v roce 2011 v objemu cca 1 mld. Kč. V roce 2010 se v důsledku 
poskytnutí půjčky SZIF v objemu 1 552 mil Kč velmi významně snížil objem krátkodobých finančních aktiv (o cca 1,7 
mld Kč), která jsou zdrojem pro generování významné části ročního hospodářského výsledku společnosti a slouží i 
k financování provozních a investičních nákladů. V roce 2011 již nemůžeme očekávat, že by výnosy z disponibilních 
finančních aktiv pokryly provozní náklady Fondu a budeme nuceni do financování provozních a investičních nákladů 
zapojit i kapitálové fondy nebo jiné zdroje. 

 
Všechny činnosti PGRLF, a.s. v roce 2010 byly v porovnání s minulými roky zajišťovány s nižším počtem 

zaměstnanců a nižšími celkovými náklady vynaloženými na jeho provoz. 
 
Na závěr bych rád touto cestou poděkoval za spolupráci všem mým spolupracovníkům, kolegům z ministerstva 

zemědělství a všem obchodním partnerům, kteří se svým přičiněním podíleli na úspěšném chodu  Podpůrného a 
garančního a rolnického a lesnického fondu a.s. 
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2. Identifikace účetní jednotky 
 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále „Fond“ nebo „PGRLF“) byl zapsán do obchodního rejstříku 

dne 16. září 1993. Byl založen na základě Usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června 1993. 
 
Sídlo:   Za Poříčskou branou 6/č.p. 256 

186 00 Praha 8 – Karlín 
 
Identifikační číslo: 49 24 14 94 
 
Právní forma:  akciová společnost  

(jediným akcionářem společnosti je Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR, práva 
jediného akcionáře vykonává ministr zemědělství ) 

 
Předmět podnikání: - provádění operací na finančním trhu ke zmnožení disponibilních prostředků prostřednictvím 
     zprostředkovatelských společností 
   - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
Předmět činnosti : - poskytování podpor podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství 
     a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin, 
     obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech ve formě  
     a) zajištění úvěrů,   
     b) poskytování finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě 
     úvěrů,  
     c) poskytování finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené 
     programy  
   - správa finančních prostředků určených na financování hlavních činností vymezených  
     zakladatelem 
   - správa majetkových práv k akciím společnosti 

 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku nyní vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 
č. 2130, dne 16. září 1993 pod č.j. RgB 2130 
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3. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 
 

Statutární orgán – představenstvo 
 

Předseda:  Ing. Martin Karban 
 
Místopředseda:  Ing. Jiří Havlíček (do 25.10.2010) 
  Mgr. Martin Engel (od 25.10.2010) 

 
Členové:  Ing. Jiří Havlíček (od 25.10.2010) 
  Ing. Bohdan Hejduk 

Ing. Jiří Hladík, Ph.D. 
  

Dozorčí rada 
 
 Předseda : Ing. Jan Veleba  
    
 Místopředseda:  Ing. Vladimír Suchý (od 1.4.2010) 
 

Členové:  Ing. Oldřich Žďárský 
  Prof. Ing. Jan Hron Dr.Sc., Dr.h.c. 
  Ing. Dagmar Volková (do 5.1.2010) 
  Ing. Vladimír Suchý (do 1.4.2010) 
  Ing. Miroslav Toman 

   Ing. Petr Tureček (od 5.1.2010) 
   

  
  
  
 

 
Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
Ve společnosti nepůsobí odborová organizace. 
 
Účetní jednotka nemá žádné výdaje  na vědu a výzkum a oblast ochrany životního prostředí. 
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II.  Základní ukazatele 
 

1. Činnost Fondu a výsledky hospodaření 
 

Rozhodující činností Fondu je poskytování podpor k úrokům a vydávání garancí na části úvěrů žadatelům, kteří 
mají úvěry u bank. Ze státního rozpočtu v roce 2010 Fond obdržel finanční prostředky ve výši 1 047 mil. Kč určené pro 
programy dotací k úrokům z úvěrů a vydávání garancí k těmto úvěrům. Koncem roku 2010 byla část nevyčerpané dotace 
ve výši 161 mil. Kč vrácena do kapitoly MZe. Z vlastních zdrojů bylo pro ostatní programy podpory PGRLF použito 
celkem 770 mil Kč (program Pojištění a program Obce r. 2010). 

Od roku 1994 do 31.12.2010 bylo Fondem zpracováno celkem 39 386 žádostí o podporu, z toho jich bylo 
schváleno 36 771. Byly podporovány úvěry v celkové výši téměř 130 897 mil. Kč, se chválenými  garancemi ve výši 
33 684 mil. Kč. Celková částka přislíbených podpor činila 21 888 mil. Kč, z nichž bylo dosud vyplaceno 20 301 mil. Kč. 

 
Následující tabulka zachycuje vývoj podpor Fondu v jednotlivých letech. Údaje s výjimkou přislíbené podpory jsou 
získány rozdílem stavů schválených žádostí k 31.12.  jednotlivých roků. 

  
Rok 

Počet žádostí 
  

Výše podpor.  
úvěrů 

Vydané 
garance 

Přislíbené 
podpory* 

Vyplaceno v 
roce 

celkem schváleno v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
1994 2 605 2 388 6 235 000 1 481 510 1 227 647 286 000 
1995 2 945 2 739 10 129 188 4 036 085 2 394 148 721 837 
1996 3 426 3 252 14 847 018 7 833 705 4 205 834 1 818 848 
1997 2 540 2 340 14 621 999 5 124 512 2 891 310 2 701 982 
1998 1 934 1 735 9 298 509 2 690 532 1 950 652 2 681 904 
1999 1 746 1 493 7 694 662 1 257 324 1 387 589 2 208 197 
2000 1 539 1 425 5 323 554 885 382 751 342 1 605 840 
2001 1 723 1 671 6 369 317 1 195 139 991 820 1 332 852 
2002 1 993 1 920 7 361 236 1 386 535 1 011 521 1 266 851 
2003 1 802 1 723 6 088 453 1 780 054 617 432 963 952 
2004 2 657 2 471 7 962 686 2 321 127 897 608 880 261 
2005 1 917 1 829 5 097 915 974 896 640 424 813 584 
2006 2 668 2 560 6 530 397 1 028 153 726 321 705 238 
2007 2 332 2 034 5 374 283 315 841 666 495 680 848 
2008 2 275 2 187 4 908 651 1 500 463 586 576 612 
2009 2 510 2 286 6 247 204 611 916 561 447 537 266 
2010 2 774 2 718 6 807 062 759 374 502 340 519 260 

celkem 39 386 36 771 130 897 134 33 683 585 21 887 516 20 301 332 
 *) Údaje o přislíbených podporách jsou získány ze stavu k 31.12.2010 a vztahují se ke  schváleným žádostem 
v příslušném roce.  
 
 K 31.12.2010 PGRLF evidoval dalších 246 žádostí s předpokládanou celkovou  výší dotace 58 mil. Kč. Tyto 
žádosti budou projednány v roce 2011. 
 

V roce 2010 došlo k  růstu většiny  sledovaných ukazatelů činnosti Fondu proti posledním rokům, což bylo 
způsobeno možností celoročního využívání protikrizových programů podpory provozního financování, narozdíl od roku 
2009, kdy byly tyto programy otevřeny pro žadatele až  téměř v polovině roku. 

 Počet přijatých žádostí se meziročně zvýšil o 10%, zatímco počet schválených žádostí vzrostl o 19%.  Objem 
podporovaných úvěrů vzrostl o 9%, proti tomu objem přiznaných podpor poklesl o 10%, což bylo výsledkem poklesu 
úrokových sazeb podporovaných úvěrů.  Suma schválených garancí se v roce 2010 zvýšila o 24% proti roku 2009 a 
celkový objem skutečně vystavených ručitelských prohlášení vzrostl o 19% a dosáhl téměř 431 mil. Kč. Výplaty podpor 
dosáhly v roce 2010 úrovně 97% objemu roku 2009. Tento pokles je ovlivněn snižujícím se objemem přislíbených 
podpor v posledních letech. 
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Vývoj počtu žádostí, výše zprostředkovaných úvěrů a výše přiznaných a vyplacených dotací, v jednotlivých 

letech ukazují následující grafy. 
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Celkový objem finančních prostředků, které byly získány do resortu zemědělství s podporou Fondu (výše 
podporovaných úvěrů) představoval k 31.12.2010 částku 131 mld. Kč. Jak vyplývá z následujícího přehledu, největší 
objem podporovaných úvěrů byl s délkou splatnosti do 1 roku (40 mld. Kč), dále pak s délkou splatnosti do 6 let 
(18,8 mld. Kč) a do 4 let (16,3 mld. Kč). Průměrná délka schváleného úvěru zůstala ke konci roku 2010 na hodnotě 
4,3 roku. 
 
Přehled úvěrů podle doby splatnosti a podíl  na celkovém objemu k 31.12.2010 ukazuje následující  tabulka a graf : 

Délka úv ěru  
Počet 

žádostí  
Z toho 

schválené  
Výše  
úvěru 

Výše 
garance 

Celková 
dotace 

Dosud 
vyplaceno  

do  1 r. 8 250 8 114 40 045 085 7 203 703 2 172 714 2 093 712 

do  2 r. 3 381 3 339 11 044 037 3 987 974 1 205 214 1 216 263 

do  3 r. 2 900 2 840 6 751 459 2 159 831 917 291 913 733 

do  4 r. 5 935 5 862 16 302 091 4 316 773 3 399 472 3 342 891 

do  5 r. 5 778 5 617 13 864 771 2 320 300 2 191 475 1 923 026 

do  6 r. 5 552 5 422 18 766 686 4 825 095 4 277 456 3 990 436 

do  7 r. 2 505 2 442 10 196 991 3 918 622 2 934 911 2 611 126 

do  8 r. 1 404 1 371 6 825 663 2 764 982 2 259 261 2 196 558 

do  9 r. 154 149 1 446 100 688 292 533 467 544 535 

do 10 r. 624 597 2 767 443 981 805 921 917 825 541 

do 11 r. 102 92 460 735 228 979 185 153 168 460 

do 12 r. 45 44 265 178 144 162 100 005 93 782 

do 13 r. 40 37 179 523 33 584 54 306 50 623 

do 14 r. 80 80 175 697 19 673 52 682 28 776 

do 15 r. 337 319 720 914 17 968 227 983 105 800 

do 16 r. 42 37 108 479 0 29 226 8 866 

do 17 r. 6 6 37 977 0 18 944 12 033 

do 18 r. 11 11 14 719 0 5 215 1 597 

do 19 r. 59 54 180 420 0 63 719 22 765 

do 20 r. 353 324 710 804 0 266 626 79 333 

do 21 r. 4 3 6 917 0 3 343 1 141 

neurčeno 1 824 11 25 445 71 842 67 136 70 335 

Celkem 39 386 36 771 130 897 134 33 683 585 21 887 516 20 301 332 

 

Podíl výše úv ěrů dle doby splatnosti

do 3 - 4 roků
18%

do 5 - 6 roků
25%

nad 10 roků a 
neurčeno

2%

do 9 - 10 roků
3%

do 7- 8 roků
13%

do 1 - 2 roků
39%
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 PGRLF se za dobu své existence stal významným zdrojem pro financování inovací zemědělské výroby, 
zejména zemědělské techniky a zemědělských staveb. Díky sledování účelovosti v žádostech o podporu od roku 2003 
má Fond přehled o nejčastěji financovaných prostředcích, strojích nebo stavbách. Tak např. za posledních 8 let bylo díky 
podpoře Fondu nakoupeno zemědělci 5 574 traktorů, 1 454 kombajnů a 943 nakladačů z celkového počtu 8 799 ks 
mobilních strojů. Dále bylo s podporou Fondu pořízeno 890 secích strojů, 667 lisů a 500 podmítačů z celkového počtu 
6 810 nemobilních strojů a pořízeno celkem dalších 279 zemědělských technologií. 
V investiční výstavbě Fond podpořil  za období 2003 - 2007 novou výstavbu 155 objektů a rekonstrukci 147 objektů. 
 
Tabulka účelu financování s podporou PGRLF za období 2003 – 2010. 

počet financovaných  
stroj ů (staveb) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 celkem 

Traktor 312 520 593 897 834 996 626 796 5 574 
Kombajn 114 165 154 201 203 228 187 202 1 454 
Nakladač 39 72 107 180 136 152 107 150 943 

Ostatní 73 105 50 101 146 127 101 105 865 
Mobilní stroje celkem 538 862 904 1 379 1 319 1 503 1 021 1 253 8 779 

Secí kombinace 71 104 91 132 136 137 111 108 890 
Lis 38 60 24 95 73 103 133 141 667 

Podmítač 24 60 42 66 72 86 74 76 500 
Ostatní 343 499 236 658 668 734 641 974 4 753 

Nemobilní stroje celkem 476 723 393 951 949 1 060 959 1 299 6 810 
Technologie 102 113 46 15 3 0 0 0 279 

nová výstavba 52 61 33 7 2 0 0 0 155 
rekonstrukce 73 54 15 5 0 0 0 0 147 

Stavební investice celkem 125 115 48 12 2 0 0 0 302 



 
Výroční zpráva 2010                                              

 

  10 / 46 

 

2. Programy Fondu 
 
V roce 2010 byly Fondem poskytovány podpory v rámci následujících dotačních titulů (programů): 
 
INVESTI ČNÍ PROGRAMY  - poskytování finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení  

- Investiční programy podpory podnikání jsou zaměřené zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů 
s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a 
další rozvoj zemědělských subjektů. 

- Podpora se poskytuje pouze na investice, které nejsou považovány za přijatelné výdaje v rámci Programu  
 rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. 
 
• Program ZEMĚDĚLEC (podpora je poskytována od 15.8.1999).  

Základní sazba podpory v roce 2010 činila 4% a mladým zemědělcům (podnikatelům-fyzickým osobám, které v roce 
podání žádosti nedosáhly věku 40 let a právnickým osobám, kde fyzická osoba která plní funkci statutárního orgánu a 
zároveň se podílí na základním kapitálu z více než 50% a která nedosáhne v roce podání žádosti věku 40 let), byla 
podpora navýšena o 1%. Navýšení se poskytuje nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel dovrší věku 40 let. 

• Program PODPORA NÁKUPU PŮDY 
Tento program navazoval na stávající investiční program PGRLF, a.s. Půda, do  kterého bylo možné podávat žádosti o 
poskytnutí podpory do 30. září 2009. Příjem žádostí byl zahájen 1. prosince 2009 a podpora ve formě dotace části úroků 
z úvěru je poskytována  na splátky úvěru uhrazené žadatelem do 31. prosince 2012. Příjem žádostí o poskytnutí podpory 
byl ukončen 9. prosince 2010. 
Jedná se o program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě 
finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru na nákup zemědělské půdy, která není ve 
vlastnictví státu. Cílem programu bylo přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů 
zemědělských prvovýrobců za finanční a hospodářské krize a umožnit tím nákup nestátní zemědělské půdy, jako 
primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců.  

 
PROVOZNÍ PROGRAMY 
S ohledem na potřebu využití PGRLF, a.s. jako jednoho z nástrojů k řešení dopadů ekonomické krize v oblasti 
zemědělství schválila Poslanecká sněmovna dne 18. února 2009 na 48. schůzi ve 3. čtení novelu zákona č. 252/1997 Sb. 
o zemědělství. Uvedený návrh byl zaslán Senátu dne 27. února 2009 a zařazen na pátou schůzi Senátu konanou dne 26. 
března 2009 pod bodem 9 návrhu programu jako senátní tisk č. 34. Uvedené návrhy úpravy zákona měly za cíl umožnit 
PGRLF, a.s. poskytovat finanční prostředky zemědělským, lesnickým a potravinářským podnikům na provozní 
financování podle programů, které dne 9. března 2009 schválila vláda ČR usnesením č. 288/2009 a které byly 
realizovány neprodleně po nabytí účinnosti výše uvedených návrhů úpravy zákona. Cílem programů bylo poskytování 
finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěru („dotace“) a poskytnutí zajištění úvěru 
(„garance“) podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství a zpracování zemědělské produkce a tím přispět k řešení 
přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů na provozní účely u zemědělských prvovýrobců, podnikatelů 
zabývajících se hospodařením v lese a u podnikatelů provozujících činnosti v oblasti zpracování produkce ze zemědělské 
výroby. 
 
Jedná se o následující programy: 

• Program PROVOZ 
• Program ZPRACOVATEL – PROVOZ 

Příjem žádostí v rámci těchto dotačních titulů byl stanoven na 7. května 2009 a byl ukončen 9. prosince 2010. 
Podpora je poskytována ve formě dotace části úroků z úvěru a garance. 

• Program PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ (nový prog ram roku 2009) 
Cílem programu Podpora krátkodobého financování bylo přispět k řešení přechodného nedostatku vlastních finančních 
zdrojů u zemědělských prvovýrobců způsobených dlouhou dobou splatnosti faktur ze strany zpracovatelů zemědělských 
produktů a tím také částečně umožnit zpracovatelům disponovat s finančními prostředky bez nutnosti čerpání provozních 
úvěrů, čímž sekundárně došlo k úspoře finančních prostředků také na straně zpracovatelů zemědělských produktů. 
Podpora je poskytována ve formě dotace části úroků z úvěru a garance. 
Příjem žádostí v rámci tohoto dotačního titulu byl stanoven na 3. srpna 2009 a ukončen byl  9. prosince 2010. 
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ELIMINACE RIZIK ZEM ĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ  

• Program PODPORA POJIŠTĚNÍ  
 Cílem těchto programů je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího 
zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného, 
vynaloženého na zemědělské pojištění a dosažení vyšší propojištěnosti. 
 

• podprogram Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním  plodin 
• podprogram Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat 

Žádosti o poskytnutí finanční podpory na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin a hospodářských zvířat, které 
byly stanoveny na 50 % celkových nákladů spojených s pojištěním, byly přijímány od 19. srpna 2010 do 1. listopadu 
2010.  

• podprogram Poskytování finanční podpory pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu 
lesních dřevin 

Žádosti o poskytnutí finanční podpory na úhradu nákladů spojených s pojištěním produkce školek s produkcí sadebního 
materiálu lesních dřevin, které byly stanoveny na 30 % celkových nákladů spojených s pojištěním, byly přijímány od 19. 
srpna 2010 do 1. listopadu 2010. 
 
OSTATNÍ PROGRAMY 

• Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě 
finančních prostředků určených pro dokončení projektových záměrů obcí v Programu rozvoje venkova 
a ČR na období 2007-2013 (program OBCE) 

Cílem programu je zlepšení životních podmínek v obcích, rozvoj obcí a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, relaxaci, 
dále pak ochrany kulturního dědictví venkova a zázemí pro společenské, kulturní, sportovní a jiné aktivity včetně 
zvyšování společenské hodnoty lesů.  
Konkrétní výši podpory, která bude žadateli poskytnuta, stanoví PGRLF, a.s. na základě potvrzení SZIF. 
Výše podpory se odvozuje od DPH příslušné ke způsobilým výdajům, ze kterých je stanovena dotace z PRV, maximálně 
však do částky odpovídající DPH k proplacené dotaci z PRV. Výše podpory poskytnuté PGRLF nepřesáhne v součtu s 
proplacenou dotací z PRV částku původně přiznané dotace. 
Příjem žádostí v rámci tohoto dotačního titulu byl zahájen 14. září 2009 jeho ukončení se  předpokládá v roce 2012. 
 

• Program PODPORA VE FORMĚ ÚROČENÝCH POVODŇOVÝCH PŮJČEK (nový program roku 
2010) 

Cílem programu je poskytnout finanční prostředky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a 
zpracovatelů zemědělské produkce, kterým byla způsobena škoda na neinvestičním majetku povodní, záplavou či 
přívalovým deštěm, přičemž účelem je pořízení neinvestičního majetku a základního stáda. 
První kolo příjímání žádostí o poskytnutí podpory ve formě úročené půjčky bylo zahájeno 18. listopadu 2010 a ukončeno 
ke dni 31. prosince 2010.  
 

 
 Přehled o činnosti Fondu k 31.12.2010 dle typů zemědělských subjektů a druhů programů udává následující 
tabulka a grafy (programy podpory dotace úroků a garancí k bankovním  úvěrům): 

Podle typu 
 organizace 

Počet 
žádostí 

Z toho 
schváleno  

Výše  
podporovaných  

úvěrů 
(tis. K č) 

Vydané 
garance 
(tis. K č) 

Přislíbené 
podpory 
(tis. K č) 

Dosud 
vyplacené 
podpory 
(tis. K č) 

SHR 14 548 13 421 22 939 264 6 117 922 4 829 634 4 215 838 

s.r.o. 7 249 6 628 23 586 229 7 492 557 3 961 190 3 673 028 

a.s. 8 937 8 480 52 174 177 11 955 852 7 719 106 7 324 117 

ZD 8 415 8 039 31 183 589 7 903 536 5 238 627 4 955 548 

Ostatní 237 203 1 013 875 213 718 138 959 132 801 

ČR celkem 39 386 36 771 130 897 134 33 683 585 21 887 516 20 301 332 



 
Výroční zpráva 2010                                              

 

  12 / 46 

 

Podíl po čtu schválených žádostí podle typu 
subjektu

SHR
36%

s.r.o.
18%a.s.

23%

ZD
22%

Ostatní
1%

Podíl výše podporovaných úv ěrů podle typu 
subjektu

SHR
18%

s.r.o.
18%

a.s.
39%

ZD
24%

Ostatní
1%

 
 

Podle typu 
 organizace 

Počet 
žádostí 

Z toho 
schváleno  

Výše  
podporovaných  

úvěrů 
(tis. K č) 

Vydané 
garance 
(tis. K č) 

Přislíbené 
podpory 
(tis. K č) 

Dosud 
vyplacené 
podpory 
(tis. K č) 

Provoz 8 598 8 212 28 635 865 7 283 123 2 520 506 2 525 176 

Vyrovnání úrokového 
zatížení 1 068 1 030 4 659 690 1 717 558 87 018 86 970 

Krize – Provoz 661 639 3 455 797 715 260 89 974 21 639 

Krize - Zpracovatel-
Provoz 113 98 2 627 800 629 750 27 299 6 445 

Krize – PKF 6 2 28 000 25 670 3 015 143 
Krize – Půda 131 122 239 211 0 17 971 299 

LFA 419 411 809 078 720 098 59 464 59 464 

Investice celkem 27 304 25 302 75 679 159 19 561 628 17 109 581 15 634 585 

Zemědělec 8 579 7 781 31 181 540 16 009 660 10 189 855 10 207 842 

I - zemědělec 17 103 16 164 40 986 227 3 300 201 5 990 768 4 951 511 

I - zpracovatel 37 27 337 083 39 895 53 312 52 867 

I - odbytová 
organizace 10 6 205 750 67 693 40 140 34 696 

I - hygiena 27 19 546 096 144 179 113 455 110 750 

I - půda 1 548 1 305 2 422 463 0 722 051 276 919 

Export 122 90 7 114 725 0 405 326 405 326 

Lesy 71 61 294 356 52 468 44 508 46 874 

Služby 536 475 3 782 088 2 780 912 1 249 056 1 240 607 

Restituent 14 13 17 869 0 3 487 3 487 

Nabyvatel 30 22 34 373 34 193 0 0 

TOZ 212 196 544 149 162 925 0 0 

Krmné obilí 101 98 2 974 974 0 270 311 270 317 

Nezařazeno       

Celkem 39 386 36 771 130 897 134 33 683 585 21 887 516 20 301 332 

Krajina 1) 4 220 3 963     

Mládí 1) 5 465 5 101     

Agroregion 1) 1 841 1 702     

Povodn ě 1) 450 439     

KPV 1) 1 1     

Skot 1) 634 589     

1) Tyto programy nejsou zahrnuty do součtu ČR celkem 
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Podíl výše podporovaných úv ěrů podle ú čelu

Provozní 
programy

27%

Investice 
57%

LFA
1%

Vyrovnání 
úrok.zatížení

4%

ostatní 
programy

 do r. 1999
3%

Služby
3%

Export
5%

Podíl po čtu schválených žádostí podle ú čelu

Služby
1%

ostatní programy
 do r. 1999

1%

Export
0%

Provozní 
programy

24%

LFA
1%

Vyrovnání 
úrok.zatížení

3%

Investice 
70%

 
                  
  
 Počátkem roku 2004 začal Fond podporovat nákup nestátní zemědělské půdy za účelem hospodaření vlastníků 
na této půdě. Tento nákup byl realizován investičním programem „Půda“, díky němuž mohou hospodařící zemědělci 
ve větší míře obhospodařovat půdu ve svém vlastnictví. V roce 2009 byl dlouhodobý investiční program „Půda“ 
k 31.12.2009 uzavřen a nahrazen novým krátkodobým programem „Podpora nákupu půdy“ platným pro rok 2010. 
V rámci obou těchto programů bylo již zemědělci nakoupeno přes 56 tis. ha půdy s přislíbenou podporou Fondu ve výši 
740 mil. Kč, přičemž celkové náklady na takto nakoupenou půdu jsou minimálně ve výši zprostředkovaných úvěrů 
2 662 mil. Kč.   
Tabulka programu Investice - Půda (2004-2009) resp. Podpora nákupu půdy (2010) 

Rok 
Počet žádostí 

  

Rozloha 
nakoupené p ůdy 
u schválených 

smluv 

Výše zprost ř. 
úvěru 

Poskytnuté 
dotace 

Vyplaceno v 
roce 

celkem schváleno v ha v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 
2004 113 105 3 943 136 562 53 797 605 
2005 279 249 9 913 388 120 130 852 12 658 
2006 258 240 10 475 402 496 136 940 27 936 
2007 247 181 9 338 443 265 163 524 51 391 
2008 250 227 14 069 593 230 171 794 50 628 
2009 401 302 7 185 452 252 74 284 59 354 

 2010* 0 1 -1 171 6 538 -9 140 74 347 
  2010** 131 122 2 790 239 211 17 971 299 
Celkem 1 679 1 427 56 542 2 661 674 740 022 277 218 

Údaje o žádostech programu Půda  jsou získány rozdílem stavů k 31.12.  jednotlivých roků. 
*) Investiční program půda v roce 2010 již nebyl poskytován, údaje znamenají změny u  žádostí z minulých let 
**) jedná se o nový krátkodobý krizový program r. 2010 - Podpora nákupu půdy (Krize - Půda) 
 
Program „OBCE“ - poskytování podpory ve formě finančních prostředků určených pro dokončení projektových 
záměrů obcí v Programu rozvoje venkova a ČR na období 2007 - 2013 (ve spolupráci s SZIF -  od r. 2009) 
V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 7. září 2009 o schválení dotačního programu OBCE na proplácení DPH obcím 
a svazkům obcí, jejichž projekty byly schváleny v rámci 1. – 5. kola příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje 
venkova, byl 14. září 2009 program schválen Ministerstvem zemědělství ČR. 
V roce 2010 bylo na základě postoupených žádostí SZIF projednáno 467 žádostí, z toho schváleno 443 žádostí. Objem 
vyplacené podpory v rámci tohoto programu v roce 2010 dosáhl 294,4 mil. Kč. Celkově již bylo k 31.12.2010 z vlastních 
prostředků Fondu vyplaceno 626 žádostí s celkovou částkou podpory ve výši 313,5 mil. Kč. 
V rámci programu OBCE se předpokládá celkový objem vyplacených podpor v odhadované výši 500 mil. Kč do konce 
roku 2012.   
 
Program Podpora ve formě úročených povodňových půjček  
V prvním kole příjmů žádostí (povodně roku 2010) v listopadu a prosinci 2010 bylo přijato 22 žádostí, které budou 
zpracovány počátkem roku 2011. Pro jejich financování byly ve spolupráci s MZe vyčleněny finanční prostředky ve výši 
až 150 mil. Kč. 
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Podpora pojištění roku 2010 : 

- Podpora pěstiteli na úhradu nákladů  spojených s pojištěním plodin ve výši  50% prokázaných uhrazených 
nákladů na pojištění speciálních plodin a pojištění ostatních plodin. 

- Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat ve výši 50% prokázaných 
uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat pro případ nákaz a dalších hromadných škod. 

- Podpora pojištění lesních školek ve výši 30% prokázaných uhrazených nákladů na pojištění lesních školek s 
produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. 

Přijímání  žádostí v roce 2010 probíhalo ve dnech 19.8. – 1.11.2010 a celkově bylo zaevidováno 6 022 žádostí o podporu 
v celkové výši 475,5 mil. Kč. Část žádostí se podařilo ještě v roce 2010 schválit (1 893 žádostí). Ostatní budou 
projednávány a vypláceny v roce 2011. 

 
Informace o výši podpor za jednotlivé roky podle programů pojištění udává následující tabulka a grafy:  

Rok 
podání 
žádosti 

Programy 
pojišt ění Počet žádostí Pojistné Výše 

podpory 
Sazba 

podpory  

Skutečně 
vyplaceno  
v roce *) 

    celkem schváleno v tis. Kč v tis. Kč v % v tis. Kč 
  Ostatní plodiny 2 410 2 382 505 082 151 524 30,00%   

2004 Hospodářská zvířata 2 245 2 228 234 223 35 132 15,00%   
2004 celkem 4 655 4 610 739 305 186 656 25,25% 184 544 

  Ostatní plodiny 2 541 2 513 480 641 144 191 30,00%   
2005 Hospodářská zvířata 2 223 2 176 227 252 34 087 15,00%   

2005 celkem 4 764 4 689 707 893 178 278 25,18% 73 477 
  Ostatní plodiny 2 548 2 523 405 880 142 057 35,00%   

2006 Speciální plodiny 390 386 119 186 59 593 50,00%   
  Hospodářská zvířata 2 381 2 344 238 086 47 616 20,00%   

2006 celkem 5 319 5 253 763 152 249 266 32,66% 264 848 
  Ostatní plodiny 2 636 2 571 444 809 155 682 35,00%   

2007 Speciální plodiny 400 382 131 169 65 584 50,00%   
  Hospodářská zvířata 2 194 2 129 195 227 39 045 20,00%   
  celkem 5 230 5 082 771 205 260 311 33,75% 92 304 
  Ostatní plodiny 2 908 2 854 611 573 214 049 35,00%   

2008 Speciální plodiny 442 426 157 934 78 967 50,00%   
  Hospodářská zvířata 2 113 2 074 187 659 37 531 20,00%   

2007 celkem 5 463 5 354 957 167 330 547 34,53% 263 645 
  Ostatní plodiny 3 082 3 018 535 496 267 748 50,00%   
  Speciální plodiny 482 468 177 362 88 681 50,00%   

2009 Hospodářská zvířata 2 210 2 156 176 647 88 323 50,00%   
  Lesní školky 2 2 193 58 30,00%   
  celkem 5 776 5 644 889 699 444 810 50,00% 479 072 
  Ostatní plodiny 3 332 1 071 582 973 291 486 50,00%   
  Speciální plodiny 505 161 197 881 98 941 50,00%   

2010 Hospodářská zvířata 2 183 660 170 120 85 060 50,00%   
  Lesní školky 2 1 193 58 30,00%   
  celkem 6 022 1 893 951 167 475 544 50,00% 305 694 

celkem 2004 - 2010 37 229 32 525 5 779 588 2 125 412 36,77% 1 663 584 
*) Skutečné výplaty pojištění v jednom roce se vztahují k žádostem podaným v různých letech (např. v roce 2010 byly 
vypláceny žádosti zejména z roku 2009, v menší míře i z let minulých a z r. 2010) 
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3. Spolupráce s bankami 
PGRLF poskytuje podporu na ekonomicky návratné podnikatelské záměry v rámci vyhlášených programů 

ve spolupráci s bankami, které jsou definovány zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
se spořitelními a úvěrovými družstvy podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Celkový přehled o počtu žádostí a podporách poskytnutých Fondem k 31.12.2010 v členění podle úvěrujících 
subjektů podává následující tabulka (tříděno podle výše zprostředkovaných úvěrů) : 

Název banky Počet 
žádostí 

Z toho 
schváleno 

Výše  
podporovaných  

úvěrů 
(tis. K č) 

Vydané 
garance 
(tis. K č) 

Přislíbené  
podpory 
(tis. K č) 

Dosud 
vyplacené  
podpory 
(tis. K č) 

Komerční banka 
a.s. 10 276 9 825 46 831 885 8 738 616 6 722 629 6 544 430 

GE Money Bank, 
a.s. 10 171 9 578 25 575 429 6 735 095 3 810 625 3 235 521 

Česká spořitelna 6 272 5 728 18 834 886 5 479 949 3 218 927 3 034 936 
Waldviertler 

Sparkasse von 1842 3 325 3 226 9 577 295 2 296 523 2 248 724 2 054 130 
Československá 

obchodní banka a.s. 2 219 1 940 9 519 729 3 276 219 1 815 933 1 758 294 
Citibank, a.s. 977 941 2 174 944 80 000 300 615 249 835 

Volksbank a.s. 756 702 2 089 568 172 316 276 037 232 714 
Raiffeisenbank a.s. 308 267 1 920 466 879 979 287 844 265 221 

Oberbank AG 513 494 1 632 738 488 648 324 336 305 736 
CALYON Bank, a.s. 247 237 1 531 542 1 297 786 560 645 540 319 

Weinviertel 
Sparkasse 271 254 1 359 419 1 028 189 491 236 487 211 

Česká konsolidační 
agentura 292 274 1 158 796 548 800 350 156 367 856 

Deutsche leasing 
ČR, s.r.o. 871 839 978 257 0 113 839 17 273 

Union banka, a.s. v 
likvidaci 165 120 897 195 363 028 210 289 214 019 

S MORAVA 
Leasing, a.s. 671 655 722 261 0 80 749 12 786 

UniCredit Bank, a.s. 62 50 631 762 283 586 152 586 148 956 
Agrobanka Praha, 

a.s. (II.) 165 159 610 455 367 521 152 432 145 161 
BH Capital, a.s. 
(Banka Haná) 160 147 544 072 63 075 51 036 51 271 

ČSOB Leasing, a.s. 316 310 405 147 0 43 814 2 944 
LBBW Bank CZ a.s. 27 9 387 650 219 770 143 070 143 884 

Konpo,s.r.o. 46 45 327 397 56 380 82 571 84 287 
Moravia Banka, a.s. 

"v likvidaci" 66 59 306 406 126 357 46 243 53 072 
ABN AMRO Bank 

N.V. 8 8 294 700 109 000 27 346 22 963 
Fio banka 19 13 254 030 270 170 26 909 143 

Česká Pojišťovna 
a.s. 143 137 213 192 60 657 46 906 46 729 

SG Equipment 
Finance CR s.r.o. 111 101 201 598 0 19 933 1 838 
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Název banky Počet 
žádostí 

Z toho 
schváleno 

Výše  
podporovaných  

úvěrů 
(tis. K č) 

Vydané 
garance 
(tis. K č) 

Přislíbené  
podpory 
(tis. K č) 

Dosud 
vyplacené  
podpory 
(tis. K č) 

HSBC Bank plc - 
pobočka Praha 1 1 180 000 54 000 23 570 23 076 

PPF banka 5 5 164 600 35 000 32 592 33 100 
Interbanka, a.s. 14 8 145 331 80 875 17 601 23 597 

Baska, a.s. (SKALA) 12 5 140 120 118 932 12 876 18 461 
VB Leasing CZ, 

spol. s r.o. 142 136 130 246 0 13 693 215 
EKOAGROBANKA, 

a.s. v likvidaci 81 68 113 181 38 296 23 523 21 432 
Česká národní 

banka 3 3 102 600 63 750 21 901 17 884 
Kreditní banka 
Plzeň, a.s. - v 

likvidaci 60 27 97 999 34 810 7 586 12 157 
CDV -1, Ltd. 12 12 90 303 27 092 0 0 
Erste Bank 100 12 89 148 15 319 14 482 14 482 

Pragobanka, a.s. 19 14 70 554 25 679 11 228 10 807 
Raiffeisenbank im 

Stiftland eG 23 22 62 637 6 650 7 799 6 482 
Universal banka, 

a.s. 37 31 45 210 27 151 6 331 8 671 
UniCredit Leasing 

CZ, a.s. 52 44 44 989 0 5 044 826 
IMPULS-Leasing-
AUSTRIA s.r.o. 47 47 40 145 0 3 787 58 
Agrovýkup, a.s. 3 3 40 000 38 500 13 982 13 982 

Oberbank Leasing, 
spol. s r.o. 28 28 35 148 0 3 569 21 

IKB Leasing ČR 
s.r.o. 19 19 34 685 0 4 439 35 

Foresbank a.s. 17 14 31 004 20 814 6 266 6 266 
Velkomoravská 

banka, a.s. 12 9 28 703 18 544 5 364 5 364 
Oberbank Bohemia 

Leasing, s.r.o. 24 23 27 251 0 2 275 584 
UNiBON, spol. s r.o. 7 4 26 500 19 000 2 536 573 

Hypoteční banka, 
a.s. 44 27 23 660 5 743 1 895 1 895 

ostatní 167 91 152 301 111 766 39 747 59 835 

celkem 39 386 36 771 130 897 134 33 683 585 21 887 516 20 301 332 
 
 Historicky nejaktivnější bankou, díky které klienti PGRLF získali úvěr, je Komerční banka s objemem 

profinancovaných úvěrů téměř 47 mld. Kč následovaná GE Money Bank (bývalá Agrobanka Praha, a.s.) a Českou 
spořitelnou. 

Největší objem úvěrů s podporou PGRLF u projednaných žádostí v roce 2010 byl poskytnut 
GE Money Bank (1 553 mil. Kč), Komerční bankou (1 270 mil. Kč), Českou spořitelnou (737 mil. Kč), 
Deutsche leasing ČR (475 mil. Kč) a  S Morava Leasing (398 mil. Kč). 
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4. Finanční nástroje Fondu 
 

Finanční aktiva Fondu jsou od roku 2007 rozdělena do dvou přibližně stejně velkých částí. Jednu část, kterou 
tvoří depozitní vklady u tuzemských bank, spravuje Fond vlastními silami samostatně. Tato finanční aktiva jsou 
zhodnocována formou termínovaných vkladů a depozitních směnek u tuzemských bank ve splatnostech maximálně do 2 
let s ohledem na požadované čerpání pro výplaty klientských podpor. Druhá část je spravována externím správcem ve 
formě komerčního portfolia na základě platné smlouvy o obhospodařování portfolia se stanovenou investiční politikou 
konzervativního charakteru s převažujícím objemem tuzemských státních dluhopisů. Výkonnost a struktura sledovaných 
termínovaných aktiv a portfolia ve správě správce je sledována a pravidelně reportována vedení Fondu.  

Na běžných provozních účtech Fond pravidelně udržuje pohotovostní finanční prostředky, které slouží 
k okamžitému použití pro výplaty podpor a úhrady provozních a investičních nákladů.  

 
Z objemu finančních aktiv jsou 

hrazeny veškeré závazky Fondu 
vyplývající ze smluv o dotaci a 
z prohlášení ručitele. Výnosy 
z finančních aktiv slouží zároveň  
i k úhradě provozních nákladů Fondu. 
V roce 2010 bylo z finančních aktiv 
odčerpáno  2 928 mil. Kč z důvodu 
financování veškeré činnosti a závazků 
Fondu.  Podstatnou část čerpaných 
finančních aktiv v roce 2010 představuje 
poskytnutá finanční výpomoc SZIF 
v podobě bezúročné půjčky ve výši 
1 552 mil. Kč, která byla realizována od 
září do prosince roku 2010. Zbývající 
část čerpaných aktiv ve výši cca 1,4 
mld. Kč představují výplaty podpor a 
dotací klientům fondu a úhradu 
provozních a investičních nákladů 
Fondu a také částku vrácené 
nevyčerpané dotace. 

 
 Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26.1.2009 číslo 122 bylo mj. rozhodnuto o  posílení výdajů kapitoly 
Ministerstva zemědělství o částku 2 mld. Kč určených na poskytnutí dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a 
lesnickému fondu, a.s. Toto opatření bylo v roce 2010 naplněno poskytnutím dotací v celkové výši 1 047 mil. Kč. 
Koncem roku byla část nespotřebované dotace ve výši 161 mil. Kč vrácena zpět do státního rozpočtu. 

Celkový výnos ze všech sledovaných finančních aktiv za rok 2010 dosáhl 186 mil. Kč, což představuje roční 
zhodnocení ve výši 3,6 % z průměrného ročního objemu 5,09 mld. Kč. V těchto výnosech jsou započteny i alikvotní 
úrokové výnosy z termínovaných vkladů, depozitních směnek a dluhopisů k 31.12.2010.  Na tomto velmi příznivém 

výsledku zhodnocení finančních 
aktiv se významně projevila 
transakce provedená správcem 
portfolia společností WOOD & 
Company, která v rámci 
majetkového převzetí původního 
správce společnosti Credit 
Suisse AM IS odprodala za 
velmi výhodných podmínek 
mateřské společnosti Credit 
Suisse rizikově přeceněná aktiva 
v roce 2009 ve spravovaném 
portfoliu s jednorázovým 
dopadem do výnosu portfolia ve 
výši cca 80 mil Kč.  Díky 
tomuto mimořádnému výnosu 

Sledovaná aktiva celkem k 31.12.2010 
(bez zůstatků na běžných účtech u bank) 

celkem (pr ůměr) 
v Kč (%) 

počáteční aktiva k 1.1.2010 5 422 865 115 

průměrná aktiva k 31.12.2010 5 091 669 793 

konečná aktiva k 31.12.2010 3 728 279 146 

změna objemu aktiv -1 694 585 969 

čerpání(-) portfolia k 31.12. -2 927 633 356 

mimořádný vklad do portfolia 1 046 959 122 

zákl.odměna k 31.12.2010 2 096 886 

výnos.odměna k 31.12.2010 0 

ostatní náklady *) 668 862 

absolutní zhodnocení od počátku roku 2010 186 088 265 

relativní zhodnocení přepočtené k prům. aktivům 3,655% 

výnos benchmarku k 31.12.2010 1,523% 

čistý relativní výnos k 31.12.2010 3,600% 
*) - příspěvky do Garančního fondu CP, poplatky za správu CP 

Vývoj pr ůměrného objemu aktiv a absolutního zhodnocení
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bylo zhodnocení portfolia v roce 2010 podstatně vyšší než v letech předchozích, jak je patrné z uvedeného srovnávacího 
grafu. 
  
 
 Depozitní část sledovaných aktiv také výrazně překonala roční výkonnost benchmarku, který odráží úroveň 
tuzemských sazeb peněžního trhu a to díky doběhu termínovaných depozit sjednaných v předešlých letech za podstatně 
výhodnějších podmínek, než bylo možné dosáhnout v roce 2010, kdy po téměř celý rok mezibankovní úrokové sazby 
dosahovaly historicky minimálních hodnot.  
V roce 2010 spolupracoval PGRLF, a.s. při zhodnocování depozit  s těmito níže uvedenými subjekty : 
ČSOB, UniCredit Bank, GE Money Bank, PPF Banka, J&T  Banka, Citibank, Raiffeisenbank, CALYON SA, 
Unibon s.u.d. a Artesa s.d.  
 
Diverzifikaci depozitních vkladů dle jednotlivých bank a dle durace k 31.12.2010 ukazují níže uvedené tabulky: 

 
 Díky výraznému čerpání finančních aktiv ke konci roku 2010 se jejich objem snížil na historicky nejnižší 
úroveň a v roce 2011 můžeme očekávat podstatně nižší výnosy, které nebudou schopny, tak jako v minulých letech, 
pokrýt roční provozní náklady a významně ovlivní i celkový hospodářský výsledek Fondu v roce 2011. 
 
 

PGRLF vystupuje i jako vlastník jiných akciových společností.  
Rozhodující podíl akcií vlastní PGRLF ve společnostech ZZN Nový Jičín, a.s. a Výstaviště České 

Budějovice, a.s. 
Podstatný podíl pak ve společnostech Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a 
sladařský, a.s.,  Maso Hroznětín, a.s. (v konkurzu), Moravské cukerní sdružení, a.s. (v konkurzu), Milko Liberec, a.s. 
(zrušený konkurz po splnění rozvrhového usnesení), Cukrovar Ovčáry, a.s. (zrušený konkurz po splnění rozvrhového 
usnesení). 
 Z výše uvedených majetkových podílů  neplynuly v roce 2010 PGRLF žádné příjmy. 
  
 
 

Banka Celkem jistina Podíl v %  Průměrná 
durace 

Celkem jistina Podíl v %  
     

J & T Banka 541 626 059,58 Kč 27,62% do 1 měsíce 290 000 000,00 Kč 14,79% 

GE Money Bank 106 844 405,51 Kč 5,45% do 3 měsíců 506 844 405,51 Kč 25,84% 

Raiffeisenbank 300 000 000,00 Kč 15,30% do 6 měsíců 622 715 982,00 Kč 31,75% 

UniCredit Bank 290 000 000,00 Kč 14,79% do 12 měsíců 541 626 059,58 Kč 27,62% 

PPF Banka 622 715 982,00 Kč 31,75% nad 12 měsíců 0,00 Kč 0,00% 

UNIBON 100 000 000,00 Kč 5,10%    

celkem 1 961 186 447,09 Kč 100,00% celkem 1 961 186 447,09 Kč 100,00% 
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5. Pohledávky 
 
 Správa pohledávek v roce 2010 byla, tak jako v minulých letech, prováděna převážně externími společnostmi, 
které zajišťovaly většinu agendy spojené s  vymáháním dlužných částek a případně i další právní úkony. Podstatnou část 
pohledávek tvoří úhrady za uplatněné garance za úvěry klientů u bank vydané Fondem. 
 V roce 2010 nebyla vůči Fondu uplatněna žádná nová garance k úhradě. Pouze bylo v soudním řízení 
rozhodnuto o úhradě garance uplatněné již v roce 2000 ve výši 1 275 tis. Kč, za kterou bylo uhrazeno 1 210 tis. Kč. Dále 
bylo klienty vráceno 18 mil. Kč jako splátky pohledávek za uhrazenými garancemi. Objem odepsaných pohledávek 
v roce 2010 poklesl na 146 mil. Kč.  Celkový objem pohledávek z garancí v posledních letech rychle klesá díky 
pozitivnímu vývoji v minimálním uplatňování garancí bankami a na druhé straně díky stabilnímu splácení pohledávek.  
  
 Za rok 2010 celkový objem pohledávek z uhrazených garancí klesl o dalších 163 mil. Kč a činil ke konci 
roku 2010 cca 558,6 mil. Kč. 
 
Úhrady ze záruky a vývoj pohledávek z garancí v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka a grafy: 
 

  Úhrady ze záruky 

Rok Počet 
žádostí 

Celková 
garance 
  (tis. K č) 

Uhrazeno 
(tis. K č) 

Vráceno 
(tis. K č) 

Odpis 
(tis. K č) 

Roční saldo  
(tis. K č) 

1995 9 40 535 28 229 500 0 27 729 

1996 19 86 816 68 770 5 0 68 765 

1997 61 221 593 169 261 4 364 0 164 896 

1998 119 754 598 677 594 14 215 0 663 379 

1999 191 975 401 811 246 21 361 1 750 788 135 

2000 181 961 981 722 676 59 443 3 073 660 160 

2001 99 382 796 307 601 115 165 28 539 163 896 

2002 60 197 791 109 033 86 453 116 213 -93 633 

2003 36 217 993 130 563 90 164 122 998 -82 599 

2004 40 284 409 175 566 90 740 221 820 -136 995 

2005 7 90 132 56 869 100 399 217 633 -261 164 

2006 2 7 735 15 422 93 561 196 975 -275 114 

2007 1 42 500 42 500 49 712 197 995 -205 206 

2008 2 5 089 4 487 77 310 411 231 -484 054 

2009 1 1 000 480 25 968 251 340 -276 828 

2010 0 0 1 210 22 298 141 681 -162 770 

celkem 828 4 270 369 3 321 506 847 453 1 915 454 558 599 
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Úhrady ze záruky v jednotlivých letech
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Vývoj objemu pohledávek z uhrazených garancí k 31.1 2.

celkový objem pohledávek ke konci období
 

 
  

 K dalším činnostem, které Fond vyvíjí nebo v minulosti vyvíjel, patří správa pohledávek za 
zpracovateli postoupených v dřívějších letech  a  poskytování půjček klientům z rozhodnutí vlády na pomoc po 
záplavách v letech 1997, 1998 a 2002. V roce 2003 byly, na základě Usnesení vlády ČR ze dne 24. února 2003 č. 200, 
tyto „povodňové“ půjčky prominuty s výjimkou klientů, kteří nesplnili podmínky usnesení vlády, a kteří nadále zůstali 
dlužníky Fondu. Celkem bylo v minulosti na těchto povodňových půjčkách vyplaceno téměř 840 mil. Kč. V roce 2010 
bylo z pohledávek vzniklých z neprominutých povodňových půjček vráceno 332 tis. Kč a dalších téměř 1,6 mil. Kč 
z těchto pohledávek bylo odepsáno. 
 
 Dále  Fond převzal, na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3.2006 č. 280, pohledávky 
finanční skupiny ČKA za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru v celkové nominální hodnotě 633 mil. Kč za 
cenu 318 mil. Kč. V roce 2010 Fond inkasoval z těchto pohledávek přes 58 mil. Kč, na čemž mělo zásadní vliv 
zvýšení úhrad z postoupení pohledávek (přes 35mil. Kč), prováděných formou výběrových řízení nebo veřejných 
nabídek. 
 
 Celkově Fond v roce 2010 inkasoval ze všech spravovaných pohledávek celkem 99 mil. Kč. 
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6. Závazky 
 

Z titulu prohlášení ručitele, které PGRLF vydával v rámci svého předmětu činnosti (poskytování záruk na úvěry 
podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním 
produkce ze zemědělské výroby) vyplývá potenciální závazek ve výši objemu vydaných garancí. U dosud nesplacených 
úvěrů k 31.12.2010 se jedná o celkový objem schválených garancí 1 548 mil. Kč. 

 
Ze smluv o podpoře (subvencování části úroků z úvěrů a leasingového navýšení podnikatelských subjektů v 

oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské 
výroby) vyplývá závazek PGRLF ve výši objemu přiznaných podpor. Celkový objem přiznaných podpor u schválených 
a dosud nesplacených úvěrů k 31.12.2010 činil 3 825 mil. Kč, z toho již cca 2 232 mil. Kč bylo vyplaceno. 

 
 

7. Řízení a zvládání rizik 
 

Analýzou a hodnocením rizik ve Fondu se zabývá výkonný management, který v této oblasti spolupracuje 
s ekonomickým úsekem. Jsou stanovena základní rizika, která na Fondu přicházejí v úvahu.  Součástí celého procesu je 
identifikace rizik, jejich analýza a hodnocení. Na základě těchto výsledků analýzy a hodnocení rizik odpovědní 
pracovníci provádějí identifikaci možností nakládání, zhodnocení možností nakládání, přípravu plánů nakládání a plán 
implementace.  Na závěr jsou navržena a přijata opatření pro přímé zvládnutí jednotlivých rizik.  

Jako příklad tohoto procesu řízení rizik můžeme v roce uvést operace na spravovaném portfoliu, kdy smluvní 
správce portfolia na základě požadavku představenstva a výkonného managementu Fondu provedl koncem roku 2009 
tržní přecenění rizikových dluhopisů v portfoliu a následně v roce 2010 provedl jejich vyvedení z portfolia odprodejem 
s výrazně kladným dopadem do výkonnosti portfolia a celkového hospodářského výsledku Fondu (podrobněji viz kap.4). 

 
 

8. Kontrolní činnost  
  
 PGRLF, a.s. má stanovenu vícestupňovou kontrolu žadatelů a příjemců podpor (dále jen klientů). Jedná se o 
kontroly předběžné a průběžné prováděné odbornými útvary a kontroly na místě prováděné úsekem kontroly. 

 
 V rámci kontrol předběžných a průběžných se provádí: 
- kontrola správnosti žádostí ve vztahu ke splnění podmínek daných příslušným programem podpory, 
- kontrola údajů potřebných pro rozhodnutí o schválení žádosti o podporu, 
- kontrola dokladů prokazujících účelovost poskytnuté podpory.  
 
 Výše uvedenými kontrolami projdou veškeré podané žádosti o jednotlivé typy podpor a po celou dobu 
vyplácení podpory jsou případy monitorovány jednotlivými pracovníky z různých úseků a hledisek. V případě, že 
v rámci těchto kontrol dojde ke zjištění nesrovnalostí, jsou tyto případy předávány úseku kontroly k provedení kontroly 
na místě. V tomto případě se u klienta prověřují všechny skutečnosti vážící se k poskytnuté smlouvě o podpoře. 
 

Samotný výběr klientů ke kontrole na místě je podřízen několika kritériím. V prvé řadě se přednostně řeší 
kontroly na místě u klientů vzešlé ze zjištění uskutečněných v rámci předběžné a průběžné kontroly ostatních útvarů. 
Zbytek kontrolní kapacity v jednotlivých obdobích je směrován podle analýzy výběru klientů tak, aby došlo 
k rovnoměrnému plošnému zkontrolování jednotlivých typů podpor a také přiměřeně rovnoměrnému plošnému rozložení 
kontrolovaných klientů v jednotlivých regionech.  

 
Úsek kontroly na základě zkušeností získaných z kontrol v letech 2004 – 2009 pokračoval v roce 2010 

s cílenými změnami prováděnými od r. 2009. Prováděná vyhodnocení ukázala další zlepšování činnosti při provádění 
kontrol předběžných a průběžných. Také vyhodnocení celkových procent negativních zjištění u klientů (viz tabulka č. 1) 
a také potřeba snižovat provozní náklady PGRLF, a.s. podpořilo jednak další postupné snižování počtu pracovníků úseku 
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 kontroly v roce 2010 a současně také přesun počtu kontrol prováděných u klientů na kontroly administrativní. 
Provedené změny ve svém důsledku vedly ke snížení počtu kontrol prováděných přímo u klientů. Tímto opatřením však 
nedošlo k omezení kontrolního působení na klienty (viz počty negativních zjištění v tabulce č. 4), ale pouze k omezení 
nákladů na prováděné kontroly, přičemž požadovaný dohled je vykonáván více administrativní formou a vlastní kontroly 
u klienta jsou prováděny pouze v nezbytných případech, kdy je nutné některé skutečnosti na místě ověřit. Výsledky 
kontrol se také operativně promítají do úprav vnitřních metodik tak, aby se předcházelo možným nedostatkům 
zjišťovaným u klientů.  

 
V následujících tabulkách jsou uvedena procenta negativních zjištění, dále počty zkontrolovaných úvěrových 

smluv u klientů za léta 2005 – 2010 včetně objemu zkontrolovaných finančních prostředků a mapa znázorňující plošné 
rozmístění kontrol u klientů v jednotlivých regionech za období 2005 – 2010.  
 
Souhrnná tabulka počtu provedených kontrol, počtu zjištěných nedostatků a procenta zjištěných nedostatků 
z provedených kontrol v letech 2005-2010. 
Tabulka č. 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 
               
Celkem kontrolovaných smluv (úvěrů 
i pojištění) 318 561 990 1133 881 584 4467 
               
Počet nedostatků zjištěných kontrolou 93 82 58 76 30 43 382 
               
Procento zjištěných nedostatků 
z kontrolovaných smluv 29,25 14,62 5,86 6,71 3,41 7,36 8,55 
 
Souhrnná tabulka o počtu provedených kontrol u smluv na podporu části úroků z úvěrů a u smluv na finanční podporu 
pojištění. 

Tabulka č. 2  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
         
1 kontrolované úvěry v tis.Kč 1 426 198 2 138 166 1 390 364 2 011 656 1 361 775 779 709 
2 kontrolované garance v tis. Kč 314 875 406 607 87 585 210 125 39 279 23 912 
3 kontrolované pojistné v tis. Kč   29 543 133 447 172 787 102 336  69 701  
           
4 smlouvy o poskytnutí dotace úroků 318 478 429 539 519 276 
5 smlouvy o finanční podpoře pojištění   83 561 594 362 308 
           
6 Celkem kontrolovaných smluv 318 561 990 1133 881 584 
 
Tabulka počtu provedených kontrol u smluv na podporu části úroků z úvěrů v porovnání s podporovanými smlouvami. 

Tabulka č. 3   2010 
  

1 počet schválených smluv od roku 2005 do roku 2010 13 614 
2 počet nesplacených smluv do konce roku 2010 11 537 
3                                    z toho počet nově schválených smluv v roce 2010 2 699 
4 počet kontrolovaných smluv v roce 2010 276 
5 počet kontrolovaných smluv od roku 2005, které nebyly do konce roku 2010 ještě splaceny 1 218 
6 počet kontrolovaných smluv od roku 2005 do roku 2010 2 562 
7 % kontrolovaných smluv v roce 2010 (ř.4) z nesplacených smluv (ř.2) 2,39 
8 % kontrolovaných smluv od roku 2005 nesplacených do konce roku 2010 (ř.5) z nesplacených smluv (ř.2) 10,56 
9 % kontrolovaných smluv od roku 2005 (ř.6) ze schválených smluv od roku 2005 (ř.1) 18,82 
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Přehled procenta kontrolovaných smluv od roku 2005 a nesplacených do konce roku 2010 z celkem nesplacených smluv 
v jednotlivých regionech (viz souhrnně Tab.č.3 řádek 8). 
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Tabulka přehledu nejčastějších nedostatků zjišťovaných v rámci kontrol na místě  
v letech 2005 – 2010. 
 

Tabulka č. 4        
Kontrolní 
nález   2005 2006 2007 2008 2009 2010 celkem 
Kód popis               

1 
Nedodržení podnikatelského 
záměru  22 2 8 4 4 0 52 

2 
Neoprávněné čerpání úvěru 
na úhradu DPH 8 20 13 27 16 18 102 

3 
Neoprávněné čerpání úvěru 
na úhradu bankovních poplatků 10 2 0 0 0 0 18 

4 
Neoprávněné čerpání úvěru 
na úhradu dříve zaplacených faktur 7 5 0 2 4 1 21 

5 
Nedodržení ustanovení uvedených 
v Prohlášení ručitele 10 4 2 2 0 0 18 

6 
Neoprávněné čerpání úvěru na 
úhradu vnitropodnikových faktur 0 0 0 1 0 0 5 

7 
Neoprávněné čerpání úvěru 
na úhradu faktur za opravu 2 0 1 0 0 0 5 

8 
Neoprávněné čerpání investičního 
úvěru na provozní účely 4 1 1 1 0 0 11 

9 
Neoprávněné čerpání dvojí dotace 
na stejný účel (PGRLF, MZe) 4 2 1 0 1 0 8 

10 
Prodej majetku před splacením 
úvěru bez souhlasu PGRLF 0 2 4 1 0 1 10 

11 
Nedodržení oznamovací povinnosti 
klienta 3 36 12 17 1 11 80 

12 
Neumožnění kontroly ze strany 
klienta 2 0 0 0 0 0 6 

13 Ostatní                                         . 21 5 15 20 3 12 86 
                

20 

Úhrada nesprávné výše pojistného 
s následkem neoprávněně 
vyplacené dotace   1 0 1 0 0 2 

21 

Úhrada nesprávné výše pojistného 
bez následku neoprávněně 
vyplacené dotace   1 0 0 0 0 1 

22 

Chybně uvedená výše pojistného 
s násl. neoprávněně vyplacené 
dotace   0 1 0 1 0 2 

23 

Neoznámení změny výše pojistného 
s násl. neoprávněně vyplacené 
dotace   1 0 0 0 0 1 

                
  CELKEM 93 82 58 76 30 43 428 
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9. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne  
 
 V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 821 PGRLF, a.s. v měsíci lednu 
2011  požádal dopisem MZe o poskytnutí dotace ve výši 50 000 tis. Kč pro financování Programu poskytování podpory 
PGRLF, a.s. ve formě poskytnutí úročené půjčky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů 
zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami či přívalovými dešti. 
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III.  Účetní závěrka za rok 2010 

1. Účetní závěrka   
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2. Příloha 
 
 
I.  Obecné údaje 
 
Účetní jednotka: 
 
Název:    Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
 
Sídlo:    Praha 8 – Karlín, Za Poříčskou branou 6/č.p. 256  
    PSČ 186 00 
 
IČO:    49241494 
 
Právní forma:     akciová společnost 
    (jediným akcionářem společnosti je Česká republika -Ministerstvo zemědělství ČR  
    a  práva jediného akcionáře vykonává ministr zemědělství) 
 
Základní údaje: 
 
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen „Fond“) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 16. září 1993. 
Byl založen na základě Usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června 1993. 
 
Předmět podnikání: - provádění operací na finančním trhu ke zmnožení disponibilních prostředků  
      prostřednictvím zprostředkovatelských společností 
   - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
Předmět činnosti : - poskytování podpor podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního  
      hospodářství a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské  
      výroby a potravin, obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech  
      ve formě 

a) zajištění úvěrů 
b) poskytování finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě  

   úvěrů  
c) poskytování finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další  

   schválené programy 
   - správa finančních prostředků určených na financování hlavních činností vymezených    
      zakladatelem 
   - správa majetkových práv k akciím společnosti 
 
Osoby, podílející se  20 a více % na základním kapitálu: 
 
Název a sídlo, IČO osoby          podíl na zákl. kapitálu 
            absolutní          v % 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství ČR               500 000 tis. Kč    100% 
 
 
 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku: 
 
V roce 2010 byly podány návrhy na zápis skutečností zapisovaných v obchodním rejstříku týkající se složení statutárních 
orgánů akciové společnosti. Dále byl v obchodním rejstříku doplněn další předmět podnikání - výroba, obchod a služby 
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
 



 
Výroční zpráva 2010                                              

 

  31 / 46 

 
Účetní jednotky, v nichž má  Fond větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu (výsledky  hospodaření 
k 31.12.2010): 
 
Výstaviště České Budějovice, a.s. 
podíl na základním kapitálu: 87,84% 
sídlo:    Husova 523, České Budějovice, 370 21 
vlastní kapitál:   473 348 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období : 27 896 tis. Kč 
Ovládací smlouva nebyla uzavřena. 
 
ZZN Nový Jičín, a.s. 
podíl na základním kapitálu: 68,36% 
sídlo:    Jeremenkova ul. č.p.9, Šenov u Nového Jičína, 742 42 
vlastní kapitál:   26 128 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období : - 35 151 tis. Kč (ztráta) 
Ovládací smlouva nebyla uzavřena.  
 
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.  
podíl na základním kapitálu: 34,00% 
sídlo:    U topíren 2/860, Praha 7, 170 41 
vlastní kapitál:   103 614 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období : 9 653 tis. Kč 
Ovládací smlouva nebyla uzavřena. 
 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. 
podíl na základním kapitálu: 32,93% 
sídlo:    Lípová 15, Praha 2, 120 44 
vlastní kapitál:   48 451 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období : 174  tis. Kč 
Ovládací smlouva nebyla uzavřena. 
 
Moravské cukerní sdružení a.s. – v konkurzu  
podíl na základním kapitálu: 30,00% 
sídlo:    Brněnská 1372, Staré Město  u Uherského Hradiště 
 
MILKO a.s. – zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení 
podíl na základním kapitálu: 30,00% 
sídlo:    Zahradní 445, Liberec 
 
Cukrovar Ov čáry a.s. - zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení 
podíl na základním kapitálu: 25,00% 
sídlo:    Ovčáry, Nové Dvory 
     
MASO Hroznětín, a.s. –  v konkurzu 
podíl na základním kapitálu: 22,50% 
sídlo:    Hroznětín, okres Karlovy Vary 
 
V roce 2010 byly v podílech a v ocenění vlastněných společností provedeny níže uvedené změny : 
 U dceřiné společnosti ZZN Nový Jičín, a.s. bylo provedeno snížení základního jmění o 47.007 tis. Kč, které 
neovlivnilo účetní cenu vlastněného podílu z důvodu ocenění pořizovací cenou podílu. Podíl ve vlastnictví fondu se tím 
také nezměnil.  
 Další změny v ostatních vlastněných podílech (vlastnické podíly do 20% na základním kapitálu) byly provedeny 
z důvodu výmazu vlastněných společností z obchodního rejstříku v roce 2010. Jednalo se o společnost Marila Rokycany, 
a.s. - v likvidaci a Cukrovar Hodonín, a.s. - v likvidaci. 
 V průběhu roku 2010 byly z evidence v SCP resp. CDCP zrušeny některé emise vlastněných společností. 
Jednalo se o  Cukrovar Ovčáry, a.s., Milko, a.s. a společnost Agroprodukt, a.s. (s podílem do 20%) - všechny ve stavu 
zrušení konkurzu. Jejich účetní podíly v majetku Fondu budou vyřešeny v roce 2011. 
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Organizační struktura  Fondu: 
 
Společnost tvoří orgány (valná hromada, představenstvo, dozorčí rada) a organizační útvary. 
 
Statutární orgán – představenstvo 
 

Předseda:  Ing. Martin Karban 
 
Místopředseda:  Ing. Jiří Havlíček (do 25.10.2010) 

   Mgr. Martin Engel (od 25.10.2010) 
 

Členové:  Ing. Jiří Havlíček (od 25.10.2010) 
  Ing. Bohdan Hejduk 

Ing. Jiří Hladík, Ph.D. 
Dozorčí rada 
 
 Předseda : Ing. Jan Veleba  
    
 Místopředseda:  Ing. Vladimír Suchý (od 1.4.2010) 
 

Členové:  Ing. Oldřich Žďárský  
  Prof. Ing. Jan Hron Dr.Sc., Dr.h.c. 
  Ing. Dagmar Volková (do 5.1.2010) 
  Ing. Vladimír Suchý (do 1.4.2010) 
  Ing. Miroslav Toman  
  Ing. Petr Tureček (od 5.1.2010) 
 

Organizační útvary 
 

I.  úsek ředitele 
 - oddělení organizační a personální 
 - oddělení informačních systémů 
 - oddělení vnitřní správy 
 - oddělení metodiky 
 

II.  úsek podpor 
  - oddělení konzultační a administrativní 
  - oddělení žádostí 
 

III.  úsek ekonomický 
  - oddělení účtárna 
  - oddělení pohledávek 
  - oddělení analýz 
 

IV.  úsek kontroly  
  - oddělení kontroly 
  - oddělení analytické 
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Počet zaměstnanců a osobní náklady 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  během účetního období: 
v r. 2009 55,25 
v r. 2010 50,00 
z toho  řídících pracovníků: 
v r. 2009 5,7 
v r. 2010 5,0 
 
Osobní náklady celkem (tis. Kč): 
v r. 2009 46 406 
v r. 2010 42 612 
z toho: - řídících pracovníků (tis. Kč): 
v r. 2009 10 613 
v r. 2010   9 583 
            - odměny členům  představenstva (tis. Kč): 
v r. 2009 1 243 
     222 nepeněžní příjem (pojištění zaplacené Fondem) 
v r. 2010    943 
     185 nepeněžní příjem (pojištění zaplacené Fondem) 
            - odměny členů DR (tis. Kč): 
v r. 2009 897 
v r. 2010 886 
 
Půjčky, úvěry  a poskytované záruky pro členy představenstva a DR nebyly v roce 2010 realizovány. 
 
Na základě manažerské smlouvy bylo používáno jedno služební vozidlo k soukromým účelům. 
 
 
II.  Informace o účetních metodách 
 
1)   Způsoby ocenění 
 
Cenné papíry a majetkové účasti 
Účetní jednotka vlastnila v účetním období roku 2010 následující podíly a cenné papíry: 
a) Akcie evidované na účtu 061- podíly v ovládaných a řízených osobách – akcie Výstaviště České Budějovice a akcie 

ZZN Nový Jičín. Tyto akcie jsou oceňovány pořizovací cenou. 
b) Akcie  evidované na účtu  062 – podíly v podnicích pod  podstatným vlivem. Akcie jsou oceňovány pořizovací 

cenou - váženým aritmetickým průměrem. 
c) Akcie evidované na účtu 063 – od roku 2002 jsou zde evidovány CP neobchodovatelné na veřejných trzích, účetní 

hodnota těchto CP je původní - tedy cena pořízení nebo nominální hodnota u akcií nakoupených od FNM. 
K akciím účtovaným na tř. 06 jsou tvořeny opravné položky v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb.  

d) Akcie obchodované na burze cenných papírů, evidované na účtu 251 – krátkodobé majetkové cenné papíry. 
Přírůstky těchto akcií jsou oceňovány pořizovací cenou a  úbytky v rámci jedné emise váženým aritmetickým 
průměrem. Ke dni účetní závěrky jsou přeceňovány na reálnou hodnotu popř. jsou k nim tvořeny opravné položky. 

e) Dluhopisy – účet 253,  jsou oceňovány pořizovací cenou (vážený aritmetický průměr), hodnota nakoupeného 
úrokového výnosu (kuponu) je evidována na samostatném AÚ. 
Tyto CP jsou oceňovány průměrnou účetní hodnotou a k 31.12 2010 bylo provedeno přecenění na reálnou hodnotu. 

f) Zahraniční cenné papíry v cizí měně byly oceňovány pořizovací cenou v cizí měně přepočtenou kurzem platným  
v příslušném dni a ke dni účetní závěrky přeceněny na reálnou hodnotu kurzem platným k 31.12.2010 

 
 
2) Změny způsobu oceňování a postupů účtování 
 
Ve změně způsobu oceňování  ani v postupech účtování nedošlo v roce 2010 k žádným změnám. 
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3) Způsob stanovení opravných položek 
 

Účetní jednotka eviduje opravné položky k majetku: 
 

- opravná položka k účtu 061 byla v minulých účetních obdobích stanovena rozdílem mezi  účetní hodnotou a 
hodnotou odpovídající vlastnímu kapitálu, v r. 2008 bylo uplatněno hledisko opatrnosti a opravná položka nebyla 
rozpuštěna z důvodu vysoké zadluženosti dceřiné společnosti ZZN Nový Jičín. K účtu 062 a 063 byly opravné 
položky vytvořeny ve výši odpovídající  nemožnosti realizace prodeje evidovaných podílů (probíhající konkurzní 
řízení). 

 
Ohrožené pohledávky – opravné položky tvořené dle zák. 593/92 sb.: 

- dlužníci v konkurzu  100% rozvah. hodnoty pohledávky - § 8 
-      ostatní pohledávky  dle  § 8a a § 8c zákona 
 

K pohledávkám, u kterých nelze uplatnit tvorbu zákonných opravných položek dle zák.593/92 Sb., byly vytvořeny 
účetní opravné položky dle Pokynu ředitele PGRLF, a.s. č. 10/2006. 
 
4) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 

Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny odpisovým plánem, kde jsou 
odpisové sazby stanoveny  podle doby použitelnosti, která je uvedena na inventární kartě příslušného dlouhodobého 
majetku. Je uplatněno rovnoměrné odpisování. 
 
Daňové odpisy majetku jsou stanoveny ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění a je 
uplatněn rovnoměrný způsob odepisování. I v roce 2010 byla využita možnost mimořádných odpisů podle § 30a 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. 

 
 
III.  Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty 
 
 
Komentář k Výkazu zisku a ztráty 
 

-      ř. 51 – proti r. 2009 nárůst nákladů na materiál o 24 tis. Kč v důsledku dovybavení kancelářskou technikou  
- ř. 52  - proti r. 2009 snížení nákladů na služby o 8.710 tis.Kč, důvodem je snížení vynaložených nákladů v roce 

2010 na znalecké posudky, expertizy a výběrová řízení a nákladů na právní služby; 
 Náklady na účetní audit v roce 2010 činily celkem 480 tis. Kč. 
- ř. 71 – snížení mzdových nákladů celkem o 3.164 tis. Kč – byla upravena organizační struktura PGRLF, změny 

byly provedeny postupně od 1.2.2010 do 1.4.2010 a to zejména v reorganizaci úseku podpor, což vedlo 
k úspoře počtu zaměstnanců 

- ř. 72 – snížení odměn členům statutárních orgánů o 349 tis. Kč  - díky změně počtu členů představenstva, kteří 
byli zaměstnanci jiných státních institucí bez nároku na odměnu 

- ř. 80 – daně a poplatky - snížení nákladů o 538 tis. Kč je především v položce soudních poplatků, které souvisí 
s vymáháním pohledávek, jejichž objem se stále snižuje 

- ř. 90 – odpisy dlouhodobého majetku jsou proti r. 2009 vyšší o 177 tis. Kč – v roce 2010 byl pořízen hmotný i 
nehmotný majetek v celkové hodnotě 16.476 tis. Kč z toho nehmotný majetek 11.582 tis. Kč, což je softwarová 
infrastruktura (tříletá licence včetně podpory), tento majetek byl uveden do užívání koncem roku 

- ř. 120 – změna opravných položek k pohledávkám – záporná hodnota v tomto řádku znamená, že v r. 2010 bylo 
vyšší rozpouštění opravných položek vytvořených v minulých obdobích než tvorba nových opravných položek; 
největší položky tvoří rozpouštění opravných položek k odepsaným pohledávkám z důvodu jejich prodeje a 
rozpouštění OP po ukončení konkurzů a to jak zákonných, tak i účetních 

- ř. 130 – ostatní provozní výnosy jsou vyšší proti r. 2009 o 56.772 tis. Kč z důvodu vyššího objemu prodaných 
pohledávek a úroků z prodlení přihlášených do insolvenčních řízení 

- ř. 140 - podstatnou položku z ostatních provozních nákladů tvoří v r.2010 odpis pohledávek po jejich prodeji 
nebo ukončení konkurzních řízení 

- ř. 210 a 220 – tržby a prodej CP – obrat těchto řádků je proti r. 2009 vyšší díky provedení restrukturalizace 
spravovaného portfolia CP v březnu a dubnu 2010 (prodej nelikvidních a rizikových CP v objemu 1,2 mld. Kč) 
a postupný nákup tuzemských státních dluhopisů 
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- ř. 250 – výnosy z krátkodobého fin. majetku jsou o 67.515 tis. Kč nižší než v r. 2009 vzhledem k celkovému 

snížení stavu krátkodobých dluhových CP (zejména zahraniční dluhopisy a depozitní směnky) a poklesu jejich 
výnosů 

- ř. 270 a 280 – přecenění CP na reálnou hodnotu k 31.12. – celkově ztráta z přecenění ve výši 8.570 tis. Kč. Proti 
předcházejícímu období je ztráta z přecenění výrazně nižší díky provedené restrukturalizaci spravovaného 
portfolia CP 

- ř. 290 – změna stavu rezerv a opr. položek k finan. majetku – jedná se o postupné rozpouštění rezervy na 
garance, které je závislé na výši poskytnutých garancí k dosud nesplaceným úvěrům; v roce 2009 a 2010 byla 
vytvořena nová rezerva na smlouvy o garanci  podepsané v roce 2009 a 2010 ve výši 64.596 tis., kdy fond opět 
začal vydávat ručitelská prohlášení. Došlo k rozpuštění opravné položky k akciím společnosti Marila Rokycany, 
a.s. - v likvidaci a Cukrovar Hodonín a.s. – v likvidaci  z důvodu vymazání společnosti z obchodního rejstříku a 
tím i zrušení jejich emisí v SCP resp. CDCP  

- ř. 310 – výnosové úroky účet 662 jsou celkově o 5 081 tis. Kč vyšší než v r. 2009. Důvodem je vyšší objem 
prostředků uložených na termínovaných vkladech u bank na úkor depozitních směnek 

- ř. 330 – ostatní finanční výnosy jsou celkově proti r. 2009  nižší o 229.430 tis. Kč. Nejvýznamnější položkou 
ovlivňující stav na tomto řádku je účet 668 a z toho účtování o vyplacených podporách, který je oproti roku 
2009 o 201.761 tis. nižší, dále v roce 2010 bylo zahrnuto do výnosů zúčtování prostředků ze SR na úhradu 
záruk, které fond opět poskytuje od r. 2009 a to ve výši 430.850 tis. Kč. Z ostatních položek je nejvýznamnější 
předpis pohledávek úroků z prodlení ve výši 8.004 tis.Kč, který je oproti roku 2009 o 21.763 tis. Kč nižší   

- ř. 340 – ostatní finanční náklady jsou celkově o 277.280 tis. Kč nižší než v r. 2009, stav tohoto řádku nejvíce 
ovlivňuje účet 568 v jehož obratu se promítá výše vyplacených podpor v průběhu daného roku a v roce 2010 
zde byly promítnuty i dotace dosud nevyplacené na uzavřené smlouvy v r. 2010 jako čerpání dotace z Mze ve 
výši 437.915 tis. Kč (současně je promítnuto na účtu 668, takže výsledek hospodaření tato položka neovlivňuje)  

- ř. 391  splatná daň - za r. 2010 vznikl daňový nedoplatek, částka uvedená v tomto řádku se skládá z předpisu 
daně z příjmu za rok 2010 ve výši 75.905 tis. Kč, předpisu doplatku daně z příjmu za rok 2009 ve výši 85 tis. 
Kč a samostatného základu daně 16 tis. Kč 

- ř. 392 – odložená daň z příjmu  – proti r. 2009 snížení o 42.542 tis. Kč – v r. 2010 byla snížena odložená daňová 
pohledávka z titulu účetních opravných položek k pohledávkám, u kterých bude v budoucnu možné uplatnit 
daňový odpis, a to v celkové výši 16.758 tis. Kč. Dále byl snížen odložený daňový závazek z titulu smluvních 
sankcí ve výši 17.747 tis. Kč a z titulu dlouhodobého majetku byl závazek zvýšen o 249 tis. Kč; rozdílem je 
tedy záporná hodnota odložené daně 740 tis. Kč 

 
 
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek 
 
 Hmotný dlouhodobý majetek vlastní Fond k 31.12.2010 v zůstatkové hodnotě  5.168 tis. Kč. 
V roce 2010 došlo  k  pořízení nového majetku  a to v celkové hodnotě 4.894 tis. Kč. Jedná se o nákup výpočetní a 
kancelářské techniky, která je spojena se zavedením nové softwarové infrastruktury v PGRLF a informačního systému. 
Dále došlo k obměně jednoho vozidla z vozového parku Fondu. 
 Nehmotný dlouhodobý majetek byl k 31.12.2010 v zůstatkové hodnotě 39.103 tis. Kč; skládá se z nedokončené 
investice do nového  informačního systému  PGRLF, a.s. , jehož dokončení se předpokládá  v roce 2011  a dále z nově 
pořízené softwarové infrastruktury (licence Microsoft) zařazené koncem roku do užívání vč. smluvní podpory. 
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Rozpis finančních investic: 
  k 31.12.2009 

v tis. Kč 
k 31.12.2010 

v tis Kč 
Akcie v podnicích s rozhodujícím 
vlivem (účet 061) 

Pořizovací hodnota 347 307 347 307 
Opravná položka - 41 023 - 41 023 

akcie v podnicích s podstatným vlivem 
(účet 062)  

Pořizovací hodnota 222 368 222 368 
Opravná položka - 200 641 - 200 641 

akcie nakoupené od FNM  
(účet 063) 

Pořizovací hodnota 39 422 11 221 
Opravná položka - 39 422 - 11 221 

jedná se o cenné papíry, se kterými se přestalo obchodovat, nemají reálnou tržní hodnotu 
dlouhodobé půjčky 
(účet 067) 

Pořizovací hodnota 33 141 31 170 

Opravná položka - 32 771 -30 853 
Jedná se o půjčky vyplacené zemědělským subjektům v zátopových oblastech z prostředků  dlouhodobé půjčky 
poskytnuté PGRLF, a.s. Pozemkovým fondem na základě rozhodnutí vlády ČR. Na základě Usnesení vlády ČR 
ze dne 24.2.2003 č. 200 a ze dne 17.12.2003 č. 1269 byly tyto půjčky prominuty. Zůstatek účtu 067 se týká 
dlužníků, kteří nesplnili podmínky prominutí. 
 
 
Finanční výnosy plynoucí z vlastnictví – dividendy 
 
NWR (ISIN NL000628204) 103.425,- Kč 
 
Pohledávky                 rok 2009   rok 2010 
  
Pohledávky 180 dnů po splatnosti: 
 
postoupené pohledávky evidované na účtu 311 
(v nominální hodnotě)        89.591  tis. Kč             86.469  tis.Kč 
postoupené pohledávky z ČKA 
(v nominální hodnotě)      488.294  tis. Kč           160.147  tis. Kč 
pohledávky z garancí                682.127  tis. Kč           537.687  tis. Kč     
ostatní                   180.577  tis. Kč           114.911  tis. Kč 
       
Pohledávky nezachycené v rozvaze: 
Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací cenou postoupených pohledávek činí: 
- u postoupených pohledávek účet 311                           39.073 tis. Kč 
- u postoupených pohledávek z ČKA       67.509 tis. Kč 
 
Komentář k rozvaze: 
 
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky jsou vykazovány stejnou metodou jako v r. 2009. 
 
Komentář k některým položkám rozvahy: 
 

ř. 083 – Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly – snížení brutto hodnoty a korekce o 28.201 tis. Kč představuje 
hodnotu odepsaných podílů ve společnostech, které byly vymazány z obchodního rejstříku a z evidence SCP resp. 
CDCP. Jedná se o emise společnosti Marila Rokycany, a.s - v likvidaci a  Cukrovar Hodonín a.s. – v likvidaci. Dále 
byly z evidence v CDCP vyřazeny emise dalších vlastněných společností: Milko, a.s., Cukrovar Ovčáry, a.s., 
Agroprodukt, a.s.. Všechny tyto společnosti se nacházejí ve stavu zrušeného konkurzu po splnění rozvrhového 
usnesení. Jejich účetní podíly v majetku Fondu budou řešeny v roce 2011. 

- ř. 130 - u dlouhodobých pohledávek došlo ke zvýšení o 1.351.466 tis. Kč v důsledku poskytnutí dlouhodobé půjčky 
SZIF ve výši 1.352.000 tis. Kč  ( ř. 137) se splatností splátek v letech roku 2012 - 2013 

- ř. 150 – krátkodobé pohledávky – zvýšení o 200.105 tis. Kč v důsledku poskytnutí krátkodobé půjčky SZIF ve výši 
200.000 tis. Kč ( ř. 159) se splatností splátek v roce 2011 

- ř. 170 – krátkodobý finanční majetek – ke snížení oproti roku 2009 o 1.708.477 tis. Kč došlo především čerpáním 
splatných depozitních směnek a prodejem krátkodobých cenných papírů (ř. 173), kdy tyto prostředky byly použity 
na financování půjčky SZIFu a výplatu dotací a podpor v roce 2010 
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- ř. 232 – snížení ostatních kapitálových fondů o 248.888 tis. Kč odpovídá rozdílu mezi objemem zúčtovaných 
přiznaných podpor – storno přiznaných dotací 45.539 tis. Kč a čerpání podpory určené pro dokončení projektových 
záměrů obcí v Programu rozvoje venkova a ČR dle Usnesení vlády ČR dne 7.9.2009 č. 1149 ve výši 294.427 tis. Kč 

- ř. 242 – statutární a ostatní fondy – snížení o 3.421 tis. Kč. Jedná se především o snížení fondu pro podporu zem. 
subjektů, kde došlo k nižšímu přídělu do tohoto fondu  - 475.888 tis. Kč a jeho čerpání ve výši 479.397 tis. Kč 

- ř. 320 -  zvýšení rezervy o 12.003 tis. Kč  -  část rezervy rozpuštěna – 15.910 tis. Kč dle stejné metody výpočtu jako 
v minulých obdobích a to podle výše zůstatku poskytnutých záruk na úvěry. Zvýšena rezerva na garance na smlouvy 
z roku 2010 na nové podpůrné programy o 27.913 tis. Kč 

- ř. 330 – dlouhodobé závazky nižší proti r. 2009 o 159.038 tis. Kč, jedná se o snížení dlouhodobých závazků z titulu 
uzavřených smluv na výplaty podpor a ukončení dlouhodobého zajišťovacího CM swapu z důvodu prodeje 
zahraničního dluhopisu 

- ř. 350 – vyšší stav krátkodobých závazků o 37.475 tis. Kč proti minulému období představuje závazek vůči státu 
z titulu daně z příjmu PO na ř. 357 (zvýšení o 50.179 tis. Kč) a snížení závazků z obch. vztahů na ř. 351 o 8.488 tis. 
Kč, dále pak nižší částka určená k výplatě podpor v r. 2010 na ř. 361 - a to o 4.343 tis. Kč 

- ř. 391 – výdaje příštích období – z celkové hodnoty tohoto řádku připadá 463.102 tis. Kč na přiznané podpory 
programu pojištění, k jejichž výplatě dojde až v roce 2011 

 
 
Celková výše přijatých zástav činí k 31.12.2010 sumu 184.994 tis. Kč. 
Část těchto zástav je pokryta směnkami, v jednom případě akciemi. Další směnky jsou použity k dozajištění vydaných 
garancí. 
 
Vlastní  kapitál 
 
Popis změn vybraných složek vlastního kapitálu v průběhu účetního období v tis. Kč: 

Složka vlastního kapitálu Počáteční stav + / - Změna Konečný stav 
Základní kapitál (411) 500 000 0 500 000 
Vlastní akcie (252)    
Emisní ážio (412)    
Upsaný nezapsaný vlastní kapitál 
(413 000) 

   

Fond kapitálového dovybavení (413 100) 587 512 + 45 539 633 051 
Ostatní kapitálové fondy (413 200-300) 1 852 097 - 294 427 1 557 670 
Oceňovací rozdíly (414, 415) 0 0 0 
Navýšení základního kapitálu (419)    
Zákonný rezervní fond (421) 101 030 0 101 030 
Nedělitelný fond (422)    
Statutární fondy (423)    
Restituční rezerva (427 AE)    
Oceňovací rozdíly z vydávání (427 AE)    
Sociální fond (427100-140) 1 224 + 510 

- 423  
1 311 

Fond na podporu zemědělských subjektů  
(427500-501) 

11 081 + 475 888 
- 479 397 

7 572 

Nerozdělený zisk (428) 29 193 0 29 193 
HV ve schvalovacím řízení    
 
Zisk běžného období 
V běžném období bylo dosaženo disponibilního zisku ve výši 546.109 tis. Kč. O rozdělení zisku běžného období 
rozhodne valná hromada.  
 
Základní kapitál 
- akciová společnost 

Druh akcií Počet akcií Nominální výše Nesplacená výše Lhůta splatnosti 
Na jméno 10 50 000 000,-Kč 0,-Kč  
Na majitele     
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Závazky 
 
a) Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti nevyskytují se 
 
b) Závazky k podnikům ve skupině  nevyskytují se 
 
c) Závazky nezachycené v rozvaze: záruky za jiné subjekty 

Celková hodnota vydaných garancí za poskytované a dosud nesplacené úvěry je k 31.12.2010  ve výši    
1 547 566 tis. Kč. Ke stejnému datu bylo za záruky uhrazeno celkem 3 321 506 tis. Kč. 

 

Odložená daň  
 
 Účetní jednotka postupuje při výpočtu odložené daně podle vnitřní směrnice. Společnost účtuje o odložené dani 
z důvodu odlišných účetních a daňových odpisů dlouhodobého majetku, z důvodu tvorby účetních opravných položek 
k pohledávkám v konkurzu vzniklých z titulu dospělých záruk, u nichž bude po skončení konkurzu uplatněn daňově 
uznatelný odpis a z výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení, které nebyly v tomto období uhrazeny. Odložená 
daňová pohledávka (závazek) se vypočte jako součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů, která je 
stanovena zákonem o dani z příjmů. 
Ke změně došlo v r. 2008 při výpočtu odložené daňové pohledávky z titulu přechodného rozdílu mezi výší účetních 
opravných položek vytvořených k pohledávkám z garance, u kterých bude možno uplatnit po ukončení konkurzu daňový 
odpis – v minulých obdobích se přímo při výpočtu této daňové pohledávky uplatňovalo hledisko opatrnosti a odložená 
daňová pohledávka se vypočetla pouze z poloviční hodnoty přechodného rozdílu. K 31.12.2008 byla vypočtena 
pohledávka z celkové hodnoty přechodného rozdílu. V roce 2010 bylo postupováno stejným způsobem. 
 
Přehled pohledávek a závazků z jednotlivých titulů odložené daně: 
- odlož. daňová pohledávka z titulu účetních opravných položek k pohledávkám       +   58 475 tis. Kč 
- odlož. daň. pohledávka z titulu rozdílu odpisů dlouhodobého majetku                      -         267 tis. Kč 
- odlož. daň. závazek z titulu nezaplacených pohledávek ze sankcí                      -    14 186 tis. Kč 
celkem zůstatek odložené daně                                                                                      44 022 tis. Kč 
 
 
 
Zákonné a ostatní rezervy 
 
Zákonné rezervy byly v roce 2010 ponechány beze změny a k 31.12.2010 dosahovala hodnota zákonného rezervního 
fondu 101.030 tis. Kč, což přestavuje 20,2% základního kapitálu společnosti. 
 
Účetní jednotka postupuje při tvorbě rezerv podle vnitřní směrnice. 
 
Účetní jednotka tvoří účetní rezervy na krytí nedobytných pohledávek vč. pohledávek z titulu dospělých garancí: 

� v r. 1998 byla vytvořena rezerva ve výši 124 000 tis. Kč 
� v r. 1999  byla navýšena  rezerva o 126 000 tis. Kč na celkovou výši 250 000 tis. Kč 
� v r. 2003 byla navýšena rezerva o 108 000 tis. Kč na celkovou výši 358 000 tis. Kč 
� v r. 2005 byla snížena rezerva o 37 763 tis. Kč  na celkovou výši 320 237 tis. Kč 
� v r. 2006 byla snížena rezerva o 95 271 tis. Kč na celkovou výši  224 966 tis. Kč 
� v r. 2007 byla rezerva snížena o 60 744 tis. Kč na celkovou výši 164 222 tis. Kč 
� v r. 2008 byla rezerva snížena o 75 720 tis. Kč na celkovou výši 88 502 tis. Kč 
� v r. 2009 byla rezerva snížena o 912 tis. Kč na celkovou výši 87 590 tis. Kč 
� v r. 2010 byla rezerva zvýšena o 12 003 tis. Kč na celkovou výši 99 593 tis. Kč 

 
 
Zásady pro stanovení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů: 
 
Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtech a peníze na cestě. 
Za peněžní ekvivalenty se považují termínované vklady a depozitní směnky a dále likvidní cenné papíry určené 
k obchodování na veřejném trhu. 
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Výdaje na vědu a výzkum 
 
Účetní jednotka nemá žádné výdaje  na vědu a výzkum a oblast ochrany životního prostředí. 
 
 
 
Významné události nastalé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. 
  
 V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 821 PGRLF v měsíci lednu 2011  
požádalo dopisem MZe o poskytnutí dotace ve výši 50 000 tis. Kč pro financování Programu poskytování podpory 
PGRLF, a.s. ve formě poskytnutí úročené půjčky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů 
zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami či přívalovými dešti. 

   
 
 
 
 
 
 
 
V Praze  dne  15. března 2011 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval : Ing. Petr Tureček 
 
 
  Eva Suchá 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu :    ……………………………………………… 
       Předseda představenstva a ředitel PGRLF, a.s. 
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3. Zpráva auditora k účetní závěrce 
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4. Stanovisko dozorčí rady  k účetní závěrce 
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IV.  Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami  

 
 
 
Identifikace účetní jednotky 
 
Obchodní firma: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., 
  zapsán do obchodního rejstříku dne 16. září 1993 
 
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku nyní vedeném Městským soudem  
    v Praze v oddílu B, vložce č. 2130, dne 16. září 1993, pod č.j. RgB 2130. 
  
IČ:    49241494 
DIČ:   CZ49241494 
 
Sídlo:   Za Poříčskou branou 256/6 
   186 00 Praha 8 
 
Právní forma:  akciová společnost  
 
Předmět podnikání: - provádění operací na finančním trhu ke zmnožení disponibilních prostředků prostřednictvím 
      zprostředkovatelských společností 
   - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
 
Předmět činnosti : - poskytování podpor podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství 
     a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin, 
     obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech ve formě  
     a) zajištění úvěrů,  
     b) poskytování finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě 
         úvěrů,  
     c) poskytování finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené 
         programy 
   - správa finančních prostředků určených na financování hlavních činností vymezených  
      zakladatelem 
   - správa majetkových práv k akciím společnosti 

 
Účetní období: 1.1.2010 – 31.12.2010 
 
Základní kapitál:  500  mil. Kč 
Splaceno:   100 % 
 
Forma akcií:  akcie jsou v zaknihované podobě, jsou veřejně neobchodovatelné 

10 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč jedné akcie  
 
 
 Ve smyslu §66a odst. 9 obchodního zákoníku je zpracována tato Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, 
neboť mezi ovládající osobou, tj. Českou republikou a Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále 
jen „PGRLF“) není uzavřena ovládací smlouva. 
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POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

 
� složení akcionářů 

 
Jediným akcionářem společnosti je Česká republika – Ministerstvo zemědělství ČR a práva jediného akcionáře vykonává 
ministr zemědělství. 
 

� obchodní vztahy 
 

a) smlouvy uzavřené mezi státem a PGRLF, a.s. v období 1.1.2010 - 31.12.2010 
 

Ministerstvo zemědělství ČR 
- Prostřednictvím kapitoly MZe byly v roce 2009 PGRLF poskytnuty ze státního rozpočtu finanční 
prostředky ve výši 1 046 959 122,- Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 161 071 410,- Kč byla dne 
31.12.20010 vrácena zpět na účet kapitoly MZe. 

 
  

b) smlouvy uzavřené  s dalšími ovládanými a propojenými osobami v období 1.1.2010-31.12.2010 
 
 SZIF 
 - Smlouva o půjčce  výše půjčky :  1 552 000 000,- Kč 
     splátky v roce :         0,- Kč 
     konečný stav : 1 552 000 000,- Kč 

 
c) ostatní opatření (dříve uzavřené platné smlouvy) 

 
SZIF 
-  Smlouva o půjčce  počáteční stav : 388 167 485,44 Kč 
    splátky v roce : 387 917 485,44 Kč 
    konečný stav :        250 000,00 Kč 
 
MZe 
- Přístup do registru LPIS (bezúplatný) 
- Smlouva o poskytování dat 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
-  Smlouva o spolupráci mezi PGRLF, a.s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
-  Smlouva o spolupráci mezi PGRLF, a.s. a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích 
  
Česká národní banka 
-  Smlouvy o účtu majitele cenných papírů v systému  TKD, SKD 
 
Česká pošta, a.s. 
-  Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby 
 
Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací Hlavního města  Prahy 
-  Nájemní smlouva 
 
 
� smlouvy o dotaci 
(v rámci předmětu podnikání nebo činnosti zapsaného v Obchodním rejstříku) 

 
a) smlouvy uzavřené v období 1.1.-31.12.2010 
 
V roce 2010 byly s propojenými osobami uzavřeny tyto nové smlouvy o dotaci: 
 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
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b) výplaty v rámci dříve uzavřených smluv 
 
Česká zemědělská univerzita v Praze 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
 
 

� podpora pojištění 
 
a) smlouvy uzavřené v období 1.1.-31.12.2010 

 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Střední zemědělská škola Písek 
Střední zemědělská škola Čáslav 
Střední zemědělská škola Rakovník 
Střední odborná škola Poděbrady 
Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola Tábor 
Mezinárodní testování drůbeže, s.p. 
Školní statek, Roudnice nad Labem 
Školní statek Cheb 
Školní statek Opava 
Školní statek Kadaň Jezerka 
Školní statek Plasy 
 
 
Z titulu uzavřených smluv nevznikla společnosti žádná újma. 
 
 
 
 
 
V Praze dne  15. března 2011 
 
 
 
      ………………………………………. 
       Ing. Martin Karban 
                      za statutární orgán 
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Výroční zprávu sestavil :  Ing. Petr Tureček 
 
 
   
   
 
 
 
V Praze  dne  15. března 2011 
 
 
        
 
 
 
 
      ………………………………….. 
        Ing. Martin Karban 
                       za statutární orgán 
 


