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I. Úvodní část 
 

1. Úvodní slovo předsedy představenstva 
 

Vážení obchodní partneři, 

  

v loňském roce uplynulo čtvrtstoletí od založení Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., dovolte 
mi proto vyjádřit přesvědčení, že i v roce 2019  (tedy 26. roce existence) přispěla činnost naší společnosti významně 
k rozvoji resp. stabilizaci podniků v působnosti resortu zemědělství.  

Jak plyne z dále publikovaných údajů, potvrdil se setrvalý zájem a rostoucí trend počtu žadatelů u relevantních programů 
podpor. Za klíčové produkty tak lze bezesporu označit programy Zemědělec, Podpory pojištění a v neposlední řadě pak 
segment Investičních úvěrů.  

Program Zemědělec s kontinuálním příjmem žádostí po celý rok umožňuje našim klientům ve spolupráci s finančními 
institucemi realizaci důležitých rozvojových záměrů jejich podnikatelských aktivit, a to rovněž se speciálním úrokovým 
zvýhodněním pro mladé zemědělce. 

Podpora pojištění je programem, který zásadním způsobem pomáhá snížit rizika jednotlivých podniků v mimořádných 
situacích a je realizován ve spolupráci s relevantními pojišťovnami. Vzhledem k vývoji klimatických změn, jakož i 
problematice zvířecích nákaz apod. je evidentní, že tímto nástrojem nabízíme možnost k progresivnímu řízení rizik dle 
individuálních potřeb a tím tak lze zásadně posílit ekonomickou stabilitu malých a středních podniků. 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. v loňském roce rozšířil svou nabídku stávajících programů o program 
Investiční úvěry Lesnictví, jehož cílovou skupinou jsou vlastníci lesa, nájemci, obce a svazky obcí, a rovněž i podnikatelé 
poskytující lesnické služby. Tento zcela nový program reagoval na kritickou situaci v lesním hospodářství v důsledku 
kůrovcové kalamity. V rekordním čase Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s PGRLF připravilo koncepci nového 
programu a podařilo se vyčlenit potřebné finanční zdroje tak, že bylo možno realizovat v roce 2019 dvě kola příjmů 
žádostí o Investiční úvěr Lesnictví. 

V souladu se záměry Ministerstva zemědělství tak bude naše společnost nadále nabízet v rámci svých programů podporu, 
která bude přispívat k rozvoji a stabilizaci zemědělských, lesnických či zpracovatelských podniků a jejich aktivit. Rovněž 
je třeba ocenit spolupráci s nevládními organizacemi a odbornými svazy, které pomohly při formování programů podpor 
a při zvyšování povědomí veřejnosti o činnosti fondu. 

Závěrem mi dovolte tradičně vyslovit poděkování nejen všem našim klientům a partnerům, ale také kolegům a 
spolupracovníkům, bez jejichž přispění, osobního nasazení a letitých zkušeností by bylo obtížné činnost naší společnosti 
zdárně uskutečňovat. 

V roce 2020 přeji mnoho obchodních úspěchů a věřím v pokračování úspěšné spolupráce. 

 

                  Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck 

        předseda představenstva 
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2. Identifikace účetní jednotky 
 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále „Fond“, „PGRLF“ nebo „PGRLF, a.s.“) 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:   Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8 
 
Identifikační číslo: 49 24 14 94 
 
Právní forma:  akciová společnost 

jediným akcionářem společnosti je Ministerstvo zemědělství (dále „MZe“) 
 
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, obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských 
oblastech ve formě 

a) zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu 
b) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů 
c) 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 zapsána v obchodním rejstříku nyní vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 2130, dne 16. 
září 1993 pod č.j. Rg B 2130. 
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3. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 

 

Statutární orgán – představenstvo 
 
Složení představenstva ke dni účetní závěrky: 
 

 
Předseda:    
 

Mgr. Dipl-Ing.sc.agr Vladimír Eck 
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Místopředseda: 
  
Mgr. Ondřej Mareček              Ing. Jiří Bakalík 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Člen: 
    

Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA 
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Složení představenstva v průběhu roku 2019: 
 
 Předseda:  Mgr. Dipl-Ing.sc.agr Vladimír Eck  
     

 
Místopředseda:  Mgr. Ondřej Mareček 

Ing. Jiří Bakalík  
   
Členové:   Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA 
 

Během roku 2019 nedošlo k žádným změnám ve složení představenstva společnosti. 
 
 
Dozorčí rada 
 
 Předseda:  Ing. Jiří Havlíček  
 

Místopředseda:   Ing. Martin Fantyš 
 

Členové:   Ing. Martin Šebestyán, MBA  
Ing. Karel Tyll 
Ing. Jan Doležal  

 
Orgánem dozorčí rady byl v souladu se stanovami výbor pro audit, který v roce 2019 působil ve  složení: 
 
 Předseda:  Ing. Martin Fantyš     
 Místopředseda:   Ing. Jan Bláha  
 Člen:   Ing. Igor Barva  
 
Během roku 2019 nedošlo k žádným změnám ve složení dozorčí rady a výboru pro audit. 
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4. Další údaje o společnosti a jejích dceřiných společnostech  
 
Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
 
Účetní jednotka nemá žádné výdaje na vědu a výzkum a oblast ochrany životního prostředí. 
 
Společnost plní veškeré závazky vyplývající z obecně závazných předpisů a interních předpisů, vztahujících se k oblasti 
pracovněprávních vztahů. 
 
Ve společnosti nepůsobila v roce 2019 odborová organizace. 
 
Společnost k 31. 12. 2019 vlastnila majetkové podíly v následující společnostech: 
 

- Výstaviště České Budějovice a.s. (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, odd. B, vložka 626, IČO: 60827475, sídlo: Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, podíl 
100 %)  
 

- Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. B, vložka 6442, IČO: 26162539, sídlo: Benešovská 123, 252 09 Hradištko, podíl 34 %)  
 

- Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. B, vložka 2383, IČO: 60193697, sídlo: Lípová 15, 120 44 Praha 2, podíl 32,93 %)  
 

- MASO Hroznětín a. s. (společnost v konkurzu, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Plzni, odd. B, vložka 245, IČO: 45358192, sídlo: Hroznětín, okr. Karlovy Vary, podíl 22,50 %)  
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II. Zpráva o činnosti za rok 2019 
 

1. Celkové výsledky činnosti  

 
Činnost Fondu se zaměřuje především na poskytování finanční podpory podnikatelům v sektoru zemědělské prvovýroby, 
zpracování zemědělských produktů či lesního hospodářství a zpracování dřeva. V sektoru lesního hospodářství a 
zpracování dřeva jsou finanční podpory poskytovány také obcím a dobrovolným svazkům obcí popř. jimi zřizovaným 
společnostem. Podpory Fondu byly v roce 2019 poskytovány jak ve formě přímých nevratných podpor (grantů) tak 
prostřednictvím finančních nástrojů respektive v kombinaci finančních nástrojů a grantů. 
 
V roce 2019 obdržel Fond ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 600 mil. Kč. Spotřebována byla částka ve výši 
1 500 mil. Kč, která byla beze zbytku využita na vzniklé závazky Fondu vyplývajících ze smluv uzavřených s klienty v roce 
2019 v rámci všech programů Fondu. Žádnou část z přijaté státní dotace Fond nepoužil na úhradu provozních nákladů, 
které byly pokryty z vlastních zdrojů. Celková výše závazných podpor ke smlouvám uzavřeným v roce 2019 dosáhla výše 
1 651 mil. Kč, což převýšilo přijatou státní dotaci, přičemž tento převis Fond financoval z vlastních prostředků. V témže 
roce bylo klientům vyplaceno celkem 1 403 mil. Kč, z velké části jde o výplaty podpory ke smlouvám uzavřeným 
v přechozích letech. 
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Tabulka č. 1 - celkový přehled o poskytnutých podporách Fondem v období 2015–2019  

Rok 

Přijaté 
žádosti 

Vydané 
garance 

Objem 
podpory u 

smluv 
uzavřených 

v daném roce 

Vyplacené 
podpory 

Objem úvěrů 
u smluv 

uzavřených 
v daném roce 

Čerpané 
půjčky 
(úvěry) 

Objem 
poskytnutých 
dotací ze SR 

v ks v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

2015 10 634 21 600 1 068 151 934 759 28 061 0 1 839 817 

2016 14 834 0 1 261 651 1 214 597 406 526 348 932 1 622 005 

2017 13 124 0 1 377 700 1 319 722 504 159 490 979 1 770 000 

2018 12 931 0 1 362 714 1 067 378 346 211 285 653 1 500 000 

2019 12 782 0 1 259 441 1 085 678 391 705 317 471 1 600 000 

Celkem 64 305 21 600 6 329 656 5 622 133 1 676 662 1 443 035 8 331 823 

Pozn. Upřesňující informace k obsahu sloupců tabulky č. 1 (včetně stejného pojmenování ve všech následujících 
tabulkách): 
 
Přijaté žádosti – počet žádostí přijatých Fondem v daném kalendářním roce 
Vydané garance – závazná částka výše garance ve smlouvách uzavřených (podepsaných) s klienty v daném kalendářním 
roce v rámci programů poskytování garancí 
Objem podpory u smluv uzavřených v daném roce – závazná částka výše dotace ve smlouvách uzavřených 
(podepsaných) s klienty v daném kalendářním roce v rámci programů poskytování podpor 
Vyplacené podpory – vyplacená částka klientům v daném kalendářním roce v rámci programů poskytování podpor 
Objem úvěrů u smluv uzavřených v daném roce – závazná částka výše úvěrů ve smlouvách uzavřených (podepsaných) 
s klienty v daném roce v rámci programů poskytování úvěrů 
Čerpané půjčky (úvěry) – vyplacená částka klientům v daném roce v rámci programů poskytování úvěrů 
Objem poskytnutých dotací ze SR – částka ze státního rozpočtu připsaná na účet Fondu v daném kalendáře roce 
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2. Programy podpory 

 

A. PODPORA KOMERČNÍCH ÚVĚRŮ 

Formou podpory je poskytování finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení nebo vydávání garancí 
na zajištění úvěrů poskytovaných komerčními bankami a jinými financujícími subjekty.  

Většina z programů pro podporu komerčních úvěrů je zaměřena na podporu investic, tedy zejména na realizaci 
dlouhodobých investičních záměrů s cílem restrukturalizace a zvýšení efektivnosti, modernizace, snížení výrobních 
nákladů, zlepšení jakosti a dalšího rozvoje, zejména zemědělských subjektů, zpracovatelů zemědělských produktů, ale 
také podnikatelů zabývajících se lesním hospodářstvím nebo zpracováním dřeva.  

Od roku 1994 do 31. 12. 2019 bylo Fondem přijato celkem 75 926 žádostí o podporu. Celkem byly podpořeny úvěry 
v celkovém objemu přes 195 mld. Kč se schválenými garancemi ve výši přes 34 mld. Kč. Celková částka vyplacených 
podpor dosahuje více než 25,3 mld. Kč. 
 
Tabulka č. 2 - celkový přehled o poskytnutých podporách podle typu zemědělských subjektů v období 2015–2019 

Typ 
organizace 

Přijaté žádosti 
Uzavřené 
smlouvy 

Vydané garance 
Objem podpory u 
smluv uzavřených 

v daném roce 

Vyplaceno v 
roce 

v ks v ks v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Zemědělský podnik – fyzická osoba 12 535 10 256 0 1 584 241 1 399 097 

s.r.o. 4 306 3 318 0 664 347 528 060 

a.s. 2 678 1 959 0 552 434 424 009 

Zemědělské družstvo 1 765 1 735 0 470 853 358 798 

ostatní 81 62 21 600 27 834 16 097 

Celkem 21 365 17 330 21 600 3 299 709 2 726 061 

 

 

Tabulka č. 3 - celkový přehled o poskytnutých podporách podle programů podpory komerčních úvěrů v období 2015–2019  

Program 

Přijaté 
žádosti 

Uzavřené 
smlouvy 

Vydané garance 
Objem podpory u 
smluv uzavřených 

v daném roce 

Vyplaceno v 
roce 

v ks v ks v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

I-Zemědělec 17 565 14 330 0 2 420 924 1 882 511 

Podpora nákupu půdy 1 401 1 209 0 277 974 186 698 

Zpracovatel 65 30 0 11 917 1 738 

Lesní hospodář (Technika pro hosp. v 
lesích) 

495 280 0 57 152 15 184 

Zpracovatel dřeva (Dřevozpracující 
provozovny) 

36 17 0 1 234 546 

Lesní školkař (Podpora školkařských 
provozoven) 

4 3 0 201 133 

Zajištění úvěrů 13 5 21 600 478 478 

Podpora nákupu půdy - snížení jistiny 
úvěru 

1 785 1 456 0 529 829 518 221 

ostatní 1 0 0 0 120 553 

Celkem 21 365 17 330 21 600 3 299 709 2 726 061 
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Tabulka č. 4 - vývoj podpor v posledních pěti letech v rámci všech programů podpory komerčních úvěrů 

Rok 
Přijaté žádosti 

Uzavřené 
smlouvy 

Vydané garance 
Objem podpory u 
smluv uzavřených 

v daném roce 
Vyplaceno v roce 

v ks v ks v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

2015 3 646 2 640 21 600 421 132 489 635 

2016 5 006 4 063 0 726 826 543 679 

2017 4 997 3 778 0 743 422 651 865 

2018 3 663 3 457 0 680 357 577 237 

2019 4 053 3 392 0 727 972 463 646 

Celkem 21 365 17 330 21 600 3 299 709 2 726 061 

 

 

A.1. PROGRAM ZEMĚDĚLEC 

(podpora je poskytována od 15. 8. 1999) 

V rámci programu Zemědělec je poskytována podpora ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých 
komerčními subjekty, a to zejména na nákup techniky do zemědělské prvovýroby, na výstavbu, pořízení nebo vylepšení 
nemovitého majetku v zemědělských závodech a dále na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty 
stáda. Podpora může být poskytnuta jak podnikům, které jsou řazeny do kategorie malých a středních podniků, tak i 
podnikům, které jsou řazeny do kategorie velkých podniků. Celkový objem úvěrových prostředků,  
ke kterým má být poskytována podpora u jednoho žadatele a kolo příjmu žádostí u úvěrů na pořízení zemědělské 
techniky, nesmí překročit částku 10 mil. Kč. Doba splatnosti úvěru nesmí přesáhnout 8 let. U investičních úvěrů  
na výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku nesmí pro jeden subjekt celkový objem úvěrových prostředků 
za kolo příjmu žádostí překročit částku 50 mil. Kč. Doba splatnosti úvěru nesmí přesáhnout 20 let. V případě investic na 
nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda nesmí celkový objem úvěrových prostředků za kolo 
příjmu žádostí překročit částku 5 mil. Kč. Doba splatnosti úvěru nesmí přesáhnout 4 roky. 

Konečná výše základní sazby podpory byla pro rok 2019 stanovena až po ukončení příjmu žádostí pro dané období, a to 
ve výši maximálně 2,30 % s 1% navýšením pro mladé zemědělce. 

Příjem žádostí je kontinuální, tedy žádosti jsou přijímány po celý rok. 

Tabulka č. 5 - Program Zemědělec – statistiky v posledních pěti letech 

Rok 
Přijaté žádosti Uzavřené smlouvy 

Objem podpory u smluv 
uzavřených 

v daném roce 
Vyplaceno v roce 

v ks v ks v tis. Kč v tis. Kč 

2015 3 105 2 233 328 556 433 646 

2016 3 837 3 272 485 168 378 825 

2017 3 703 2 957 473 030 347 643 

2018 3 337 2 862 503 844 354 878 

2019 3 583 3 006 630 326 367 518 

Celkem 17 565 14 330 2 420 924 1 882 511 

 

Přehled o nejčastějších investicích v posledních pěti letech a v roce 2019 podle účelu financování (stroje, zařízení apod.) 
uvádí seznam níže. 
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Podpora nákupu zemědělských strojů prostřednictvím programu Zemědělec v číslech (ks): 
 

 2015 - 2019 2019 
 

 

4 869 1 016 

 

 

1 070 177 

 

1 015 184 

 

 

866 184 

 

 

759 162 

 

 

8 963 1 765 

 
V roce 2019 pokračoval trend nárůstu úrokových sazeb u poskytnutých komerčních úvěrů v rámci programu Zemědělec 
a průměrná úroková sazba u poskytovaných úvěrů se navýšila v roce 2019 na 3,88 % p.a. Základní sazba podpory 
v programu Zemědělec vzrostla oproti předchozímu roku o 0,05 % p.a. na úroveň  2,30 % p.a., čímž se výsledný průměrný 
úrok pro konečného příjemce pohyboval v rozmezí  1 - 2 % p.a. 
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Programy určené na podporu nákupu půdy: 

A.2. PROGRAM PODPORA NÁKUPU PŮDY 

 
Program (schválen roku 2013) ve formě finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení komerčních úvěrů 
na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu v režimu podpory de minimis (Podpora nákupu půdy – de 
minimis). Z důvodů dočasného vyčerpání limitů pro poskytování podpory de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby 
byl příjem žádostí opětovně zahájen od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.  
 
 
 
Programy určené pro oblast lesního hospodářství a zpracování zemědělských produktů (platné programy od roku 
2015): 

 

A.3. PROGRAM LESNÍ HOSPODÁŘ 

 
V rámci tohoto programu je poskytována podpora ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých 
komerčními subjekty, a to zejména na nákup techniky vymezené v pravidlech pro poskytování podpory, jako jsou např. 
speciální lesnické traktory, přívěsy s hydraulickou rukou k vyvážení dřevní hmoty, lanovky a lanové systémy, navijáky 
pro soustřeďování dříví, rýhovací zalesňovací stroje, zařízení na údržbu lesních cest. Příjemci této podpory mohou být 
podnikatelé, kteří se zabývají činnostmi souvisejícími s hospodařením v lesích. Alternativně může být také příjemcem 
podpory podnikatel nebo obec, která je vlastníkem, nájemcem nebo vypůjčitelem lesa a hospodařící dle schváleného 
lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy. Program je poskytován v režimu 
de minimis. 

 
A.4. PROGRAM ZPRACOVATEL DŘEVA 

 
V rámci tohoto programu je poskytována podpora formou subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých komerčními 
subjekty, zejména na nákup techniky a technologií pro vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení 
řeziva, výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva, výroby palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy (pelety, 
lisované brikety). Tuto podporu mohou získat podnikatelé, kteří se zabývají činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva 
nebo obce, které se zabývají činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva. Program je poskytován v režimu de minimis. 

 

A.5. PROGRAM LESNÍ ŠKOLKAŘ 

 
V rámci tohoto programu je poskytována podpora ve formě subvence úroků z investičních úvěrů poskytnutých 
komerčními subjekty na nákup techniky a technologií uvedených v pravidlech pro poskytování podpory. Konkrétně jde 
například o stroje na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách (včetně traktorů), stroje a zařízení pro školkařskou výrobu 
prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahové systémy a dočasná úložiště vyzvednutého 
sadebního materiálu. Příjemci podpory mohou být podnikatelé, kteří jsou vedeni v ústřední evidenci držitelů licence 
k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin a svoji činnost realizují v lesních školkách na pozemcích 
určených k plnění funkce lesa. Program je poskytován v režimu de minimis. Příjem žádostí byl ukončen ke dni 30. 6. 2019. 
 

A.6. PROGRAM ZPRACOVATEL 

 
Program je určen pro podnikatele, kteří se zabývají zpracováním zemědělských produktů a dosahují požadované hranice 
příjmů ze zpracování zemědělské produkce nebo ze zemědělské výroby v případě, že se podnikatel zabývá zpracováním 
zemědělské produkce a zároveň zemědělskou prvovýrobou. Cílem programu je podpořit zpracovatele zemědělské 
produkce podobně jako zemědělské prvovýrobce v rámci programu Zemědělec. Podpora není omezena jen na malé či 
střední podniky ve smyslu příslušné definice Evropské unie. Podpora je poskytována ve formě subvence části úroků 
z komerčních úvěrů poskytnutých na pořízení investičního majetku, který souvisí se zpracováním zemědělských produktů, 
a je poskytována v režimu de minimis. 
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Ostatní programy podpory komerčních úvěrů: 
 

A.7. PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRŮ 

 
Cílem programu, který navazuje na dříve vydávané záruky programu Zemědělec, je přispět  
ke zvýšení dostupnosti úvěrových prostředků na financování investičních záměrů podnikatelům, kteří provozují 
zemědělskou prvovýrobu či se zabývají zpracováním zemědělských produktů nebo působí v odvětví lesního hospodářství 
či zpracování dřeva, a to podporou ve formě ručení za investiční úvěry poskytované komerčními subjekty s možností 
úhrady ceny za ručení v režimu de minimis. Prostřednictvím programu je podporováno také financování projektů 
Informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů a potravinářských výrobků vyrobených ze 
zemědělských produktů na vnitřním trhu EU a/nebo ve třetích zemích, kdy o projektu rozhodla EK  
a projekt je spolufinancován z rozpočtu EU. Příjem žádostí byl ukončen k 31. 5. 2019. 
 
 

A.8. DŘÍVE POSKYTOVANÉ PROGRAMY 

 
V roce 2019 byla dále prováděna administrace a vypláceny finanční prostředky v rámci podpůrných programů, jejichž 
poskytování (přijímání a projednávání žádostí) bylo ukončeno v minulých letech. Celkově bylo v rámci těchto programů 
v roce 2019 vyplaceno 37 321 tis. Kč. 
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B. FINANČNÍ PODPORA POJIŠTĚNÍ  

 
B.1. PROGRAM PODPORA POJIŠTĚNÍ 

 
Cílem programů na podporu pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení 
vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným rizikům. Formou podpory je částečná kompenzace 
pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění s cílem dosažení vyšší propojištěnosti. 
 
Program je určen zemědělským podnikatelům, kteří sjednali pojištění plodin na ztráty způsobené přírodními pohromami, 
nepříznivými klimatickými jevy či škůdci, anebo sjednali pojištění hospodářských zvířat na ztráty způsobené chorobami 
zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy. Program je určen pro malé a střední podniky. 
 

1) podprogram Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin 
(Podprogram dále obsahuje 2 podkategorie s odlišnou sazbou podpory - pojištění speciálních plodin a pojištění 
ostatních plodin.) 
 

2) podprogram Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat 
 

Žádosti o poskytnutí finanční podpory na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin i hospodářských zvířat byly v roce 
2019 přijímány od 1. ledna do 30. října.  
 
Procentní výše sazeb podpory byly pro rok 2019 stanoveny ve výši 58 % pro pojištění speciálních plodin.  Pro pojištění 
hospodářských zvířat byla výše procentní sazby stanovena na maximální hranici (50  %). Pro pojištění ostatních plodin 
byla stanovena sazba podpory ve výši 45 %, čímž byli v maximální možné míře podpořeni podnikatelé, kteří se zabývají 
preferovanými druhy zemědělské výroby (živočišná výroba a pěstování speciálních plodin). 
 

B.2. PROGRAM PODPORA POJIŠTĚNÍ LESNÍCH ŠKOLEK 

 
Program je určen zemědělským podnikatelům, kteří sjednali smluvní pojištění na ztráty způsobené sadebnímu materiálu 
lesních dřevin pěstovaného v lesních školkách a zapříčiněné riziky jako např. vichřice, požár, krupobití atd. Jde o přímou 
podporu na úhradu části nákladů za platbu pojistného sadebního materiálu lesních dřevin pěstovaných  
v lesních školkách s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin. Maximální výše podpory činí 50 % prokázaných 
uhrazených nákladů. Program je poskytován v režimu de minimis. Pro rok 2019 byla sazba stanovena na maximální možné 
úrovni, tedy ve výši 50 %. Žádosti byly přijímány od 1. srpna 2019 do 1. listopadu 2019. 

  

B.3. PROGRAM POJIŠTĚNÍ LESNÍCH POROSTŮ  

 
Program je určen podnikatelům, kteří jsou vlastníky, nájemci, pachtýři, či vypůjčiteli lesa nebo obcím (dobrovolné svazky 
obcí, příspěvkové organizace obcí či právnické osoby založené obcí), a kteří sjednali pojištění lesních porostů zejména 
proti požárům anebo dalším abiotickým činitelům. Jde o přímou podporu na úhradu části nákladů, které byly 
prokazatelně vynaloženy na platbu pojistného. Výše podpory je stanovena v rozmezí od 0 do 30 % prokázaných 
vynaložených nákladů, přičemž konkrétní výše bude stanovena po ukončení příjmu žádostí o poskytnutí podpory pro 
příslušný rok. Program je poskytován v režimu de minimis. Žádosti byly přijímány od 1. ledna 2019 do 30. října 2019  
a výše podpory byla stanovena na maximální hranici 30 %. 
 
V rámci všech programů podpory pojištění od roku 1994 do 31. 12. 2019 bylo celkem přijato 99 762 žádostí (smluv). Ke 
stejnému datu bylo Fondem na finančních podporách vyplaceno celkem 5 716 mil. Kč. 
 
V rámci všech programů a podprogramů podpory pojištění bylo v roce 2019 zaevidováno 7 827 žádostí (smluv) 
s požadavkem na podporu v celkové předpokládané výši 537 mil. Kč. V průběhu roku se podařilo celkem vyplatit objem 
pojištění ve výši 508 mil. Kč. Před koncem roku se k žádostem podaným v roce 2019 podařilo vyplatit téměř 485 mil. Kč, 
celkem 3 487 žadatelům o podporu pojištění. Zbývající žádosti a smlouvy budou projednány v roce 2020. 
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Tabulka č. 6 – všechny programy podpory pojištění – statistiky podle roků a programů v posledních pěti letech 

Rok Programy pojištění 
Přijaté žádosti 

Objem podpory u 
smluv uzavřených 

v daném roce 
Vyplaceno v roce 

V ks v tis. Kč v tis. Kč 

2015 

Ostatní plodiny 3 545 

641 641 445 097 Speciální plodiny 1 157 

Hospodářská zvířata 2 152 

 Pojištění lesních porostů 34 462 0 

Lesní školky 2 59 27 

celkem 6 890 642 162 445 124 

2016 

Ostatní plodiny 3 690 

478 484 641 712 Speciální plodiny 1 239 

Hospodářská zvířata 2 088 

 Pojištění lesních porostů 43 543 854 

Pojištění produkce lesních školek (Lesní školky) 3 77 59 

celkem 7 063 479 104 642 625 

2017 

Ostatní plodiny 3 774 

428 792 460 468 Speciální plodiny 1 341 

Hospodářská zvířata 2 190 

 Pojištění lesních porostů 46 1 294 1 430 

Pojištění produkce lesních školek (Lesní školky) 3 24 101 

celkem 7 354 430 109 461 999 

2018 

Ostatní plodiny 3 847 

540 654 366 477 Speciální plodiny 1 711 

Hospodářská zvířata 2 200 

 Pojištění lesních porostů 39 1 434 1 448 

Pojištění produkce lesních školek (Lesní školky) 6 212 212 

celkem 7 803 542 299 368 137 

2019 

Ostatní plodiny 3 967 

393 380 505 662 Speciální plodiny 1 713 

Hospodářská zvířata 2 097 

 Pojištění lesních porostů 43 1 570 1 570 

Pojištění produkce lesních školek (Lesní školky) 7 409 409 

celkem 7 827 395 358 507 640 

celkem 2015 - 2019 36 937 2 489 033 2 425 525 

 
 

Sazby podpory pojištění podle programu v posledních pěti letech  
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C. ÚVĚRY POSKYTOVANÉ FONDEM 
 

 

C.1. PROGRAM INVESTIČNÍ ÚVĚRY ZEMĚDĚLEC 

 
V rámci programu jsou od roku 2018 poskytovány úročené úvěry přímo Fondem s možností snížení jistiny úvěru, a to na 
pořízení investičního majetku. Program je určen zemědělským podnikatelům působícím v oblasti zemědělské prvovýroby, 
kteří jsou řazeni v kategorii malých a středních podniků. Podpora snížení jistiny úvěru může činit max. 400 000 Kč a 
zároveň max. 30 % z celkové výše poskytnutého úvěru, u Začínajících podnikatelů, kteří nejsou zapsáni v evidenci 
zemědělských podnikatelů déle než 24 měsíců před podáním žádosti, může činit podpora na snížení jistiny úvěru 
maximálně 40 % z celkové výše poskytnutého úvěru.   
 
Příjem žádostí byl v roce 2019 otevřen v 9. kole příjmu žádostí úvěrových programů, které bylo zahájeno 28. 11. 2019 a 
ukončeno ke stejnému dni z důvodu naplnění stanovené kapacity. 
 

C.2. PROGRAM INVESTIČNÍ ÚVĚRY LESNICTVÍ 

 
Nový program roku 2019, v rámci kterého jsou poskytovány úročené úvěry přímo Fondem s možností snížení jistiny úvěru 
v režimu de minimis, a to na pořízení investičního majetku. Program je určen podnikatelům působícím v oblasti 
hospodaření v lese, vlastníkům, pachtýřům nebo nájemcům lesa včetně obcí a podnikatelům, kteří provozují lesní školky. 
Podpora snížení jistiny úvěru může činit max. 50 000 EUR a zároveň max. 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. 
Příjem žádostí byl v roce 2019 zahájen 17. 7. 2019 a ukončen ke stejnému dni z důvodu naplnění kapacity. Vzhledem 
k úspěšnosti prvního kola příjmu žádostí a přetrvávajícímu zájmu žadatelů o nový program bylo vyhlášeno 2. kolo příjmu 
žádostí 23. 10. 2019 a ukončeno ke stejnému dni z důvodu naplnění kapacity. 

 

C.3. DŘÍVE POSKYTOVANÉ PROGRAMY PŮJČEK A ÚVĚRŮ 

V roce 2019 byla prováděna administrace a vypláceny finanční prostředky v rámci programů podpory formou úvěrů 
s možností snížení jistiny úvěru, jejichž poskytování (přijímání a projednávání žádostí) bylo ukončeno v minulých letech. 

 

Celkový přehled všech poskytnutých půjček a úvěrů (všechny programy): 
 
Tabulka č. 7 – poskytnuté půjčky a úvěry Fondem – statistiky za poslední dva roky 

Rok 

Přijaté 
žádosti* 

Uzavřené 
smlouvy* 

Objem úvěrů u 
smluv uzavřených 

v daném roce 

Čerpané půjčky 
(úvěry) 

Objem podpory 
u smluv 

uzavřených 
v daném roce ** 

Vyplacená 
podpora** 

v ks v ks v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

2018 1 465 877 346 211 285 653 140 058 122 004 

2019 902 707 391 705 317 471 136 110 114 392 

Celkem 2 367 1 584 737 916 603 125 276 168 236 396 

 
* součet počtu žádostí o úvěr a žádostí o poskytnutí podpory na snížení jistiny úvěru nebo úroků v režimu de minimis 
** poskytnutá podpora ve formě snížení jistiny nebo úroků z čerpaného úvěru (v režimu de minimis) 
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Tabulka č. 8 – poskytnuté půjčky a úvěry Fondem – statistiky podle programů v letech 2018–2019 

Program 

Přijaté 
žádosti* 

Uzavřené 
smlouvy* 

Objem úvěrů 
u smluv 

uzavřených 
v daném 

roce 

Čerpané 
půjčky 
(úvěry) 

Objem 
podpory 
u smluv 

uzavřených 
v daném roce 

** 

Vyplacená 
podpora** 

v ks v ks v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 

Investiční úvěry 328 340 250 881 271 764   

Investiční úvěry - snížení jistiny 337 340   117 635 127 466 

Investiční úvěry - zemědělec 576 311 311 703 229 434   

Investiční úvěry - zemědělec - snížení 
jistiny 

575 311   88 049 65 550 

Investiční úvěry - lesnictví 200 63 98 124 18 558   

Investiční úvěry - lesnictví - snížení jistiny 200 63   44 097 8 539 

Provozní úvěry 28 35 30 655 32 305   

Provozní úvěry - snížení jistiny 26 31   10 953 11 729 

Sociální zemědělství - investice 2 1 350 350   

Sociální zemědělství - investice - snížení 
jistiny 

2 1   335 335 

Úvěry na nákup půdy 47 45 46 204 50 713   

Úvěry na nákup půdy - snížení jistiny 46 43   15 098 22 778 

Celkem 2 367 1 584 737 916 603 125 276 168 236 396 

 
* součet počtu žádostí o úvěr a žádostí o poskytnutí podpory na snížení jistiny úvěru nebo úroků v režimu de minimis 
** poskytnutá podpora ve formě snížení jistiny nebo úroků z čerpaného úvěru (v režimu de minimis) 
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3.  Zhodnocování finančních aktiv 

Finanční aktiva Fondu jsou rozdělena do dvou částí. První část, kterou tvoří depozitní vklady  
u tuzemských bank, spravuje Fond vlastními silami. Tato finanční aktiva jsou zhodnocována zejména formou 
termínovaných vkladů, nebo účtů (spořících, depozitních) s výhodným úročením u tuzemských bank ve splatnostech 
maximálně do 6 měsíců s ohledem na požadované čerpání pro výplaty klientských podpor. 
 
Druhá část je spravována externími správci ve formě komerčního portfolia cenných papírů (CP) na základě platných smluv 
o obhospodařování portfolia se stanovenou investiční politikou konzervativního charakteru s převažujícím objemem 
tuzemských státních dluhopisů. Výkonnost a struktura sledovaných depozitních úložek a portfolia cenných papírů ve 
správě je pravidelně sledována a reportována jak vedení a orgánům Fondu, tak i v souladu se stanovami jedinému 
akcionáři. V průběhu roku 2019 pokračovala realizace větší diverzifikace portfolia a ve výběrovém řízení byl vybrán další 
(v pořadí třetí) externí správce portfolia CP. Tím byl naplněn strategický cíl Fondu zajistit obhospodařování finančního 
portfolia třemi správci. Výběr správců portfolia je prováděn otevřeným řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na běžných provozních účtech Fond udržuje pohotovostní finanční prostředky, které slouží k okamžitému použití pro 
výplaty podpor a úhrady provozních a investičních nákladů. Tyto zůstatky, které jsou svým objemem nevýznamné, nejsou 
z důvodu četnosti pohybů a složitosti vykazování zahrnuty do sledované výkonnosti finančních aktiv. Vzhledem 
k minimálnímu úročení běžných účtů, nemá jejich zhodnocení vliv na dosažené a sledované výnosy a výkonnost. 
 
Z likvidních finančních aktiv jsou hrazeny veškeré závazky Fondu vyplývající ze smluv o podpoře nebo z ručitelských 
prohlášení. Výnosy z finančních aktiv slouží zároveň i k úhradě části provozních nákladů Fondu. 
 
Během roku 2019 celková sledovaná aktiva vzrostla o 332 mil. Kč na hodnotu 3 605 mil. Kč. V průběhu roku bylo postupně 
čerpáno celkem 1 408 mil. Kč na výplaty dotací a podpor, i na úhradu provozních nákladů a investic Fondu. Finanční 
prostředky Fondu byly v roce 2019 doplněny ze státního rozpočtu dotacemi v celkové výši 1 500 mil. Kč (přijatá 
mimořádná dotace nad tento rámec ve výši 100 mil. byla navrácena zpět do státního rozpočtu). 
 
Celkový výnos ze všech sledovaných finančních aktiv za rok 2019 dosáhl kladné hodnoty 140 mil. Kč, což představuje čisté 
zhodnocení ve výši 3,44 % vztažené k průměrnému objemu 3 965 mil. Kč. V konečném výsledku jsou započteny vyplacené 
i alikvotní úrokové výnosy z termínovaných vkladů, a dluhopisů a tržní přecenění jistiny cenných papírů vyčíslené 
k 31. 12. 2019. 
 
Výkonnost průměrného benchmarku (2,14 % p. a.), který reprezentuje průměrné sazby na tuzemském mezibankovním 
peněžním trhu, se podařilo výrazně překonat. Ve výkonnosti spravovaného portfolia cenných papírů se podstatně projevil 
pozitivní vývoj na dluhopisovém trhu, který v tržních cenách v průběhu téměř celého roku velmi posiloval v souvislosti s 
růstem základních sazeb na peněžních trzích. V porovnání s celoročními výkonnostmi porovnatelných převážně 
dluhopisových portfolií (fondů) se dá hovořit o konečném velmi dobrém výsledku. 
 
Depozitní část byla po celý rok pozitivně ovlivněna zlepšující se situací na trhu bankovních depozit vzhledem k rostoucím 
úrokovým sazbám a aktivní činností se podařilo dosáhnout lepšího výsledku než v předchozím roce. Depozitní část 
sledovaných aktiv dosáhla čisté výkonnosti 1,49 % p. a., zatímco spravované portfolio cenných papírů, jehož průměrný 
podíl v průběhu roku dosahoval přibližně 3/4 celkového objemu sledovaných aktiv, dosáhlo výkonnosti 3,93 % p. a.  
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Na celkovém objemu finančních aktiv mají dominantní podíl tuzemské korunové dluhopisy, z nichž nejvýznamnější 
expozice k 31. 12. 2019 byla ve státních dluhopisech v součtu všech třech portfoliích externích správců ve výši 932 mil. 
Kč (pozn. v rámci třídy aktiv peněžního trhu bylo dalších 656 mil. Kč investováno do státních pokladničních poukázek). 
V souladu s  investiční strategií kladoucí důraz na eliminaci rizik, zejména kreditního a měnového rizika, se k 31. 12. 2019 
zvýšila expozice ve skupině aktiv peněžního trhu (v důsledku nákupu státních pokladničních poukázek). I v roce 2019 bylo 
dosahováno plného zajištění cizoměnového rizika. 
 
Kreditní riziko spravovaného portfolia CP bylo po celý rok udržováno ve smluvních limitech investiční směrnice, se 
zanedbatelnými výjimkami v důsledku vypořádání obchodů s cennými papíry. Podíl dluhopisů se sníženým ratingovým 
hodnocením (rating skupiny BBB dle S&P nebo bez stanoveného ratingu) se v součtu všech portfolií pohyboval na úrovni 
kolem 10 % ke konci roku 2019. 
 
Celkové výsledky roku 2019 v oblasti správy volných finančních aktiv jsou v porovnání s předchozími roky výrazně lepší 
(viz níže uvedený graf) vzhledem k výše uvedeným příznivým vlivům na finančních trzích. 

 
Graf – Vývoj průměrného objemu sledovaných finančních aktiv a absolutního zhodnocení: 
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V roce 2019 Fond spolupracoval při zhodnocování depozit převážně s níže uvedenými subjekty: 
 
ČSOB, UniCredit Bank, PPF Banka, Sberbank, Komerční banka, Česká spořitelna. Všechny splatné vklady byly v roce 2019 
včas a řádně, vč. smluvního zhodnocení, vyplaceny. Rok 2019 byl významně ovlivněn měnovou politikou ČNB s mírným 
navýšením sazeb a téměř všechny spolupracující banky během roku 2019 mírně navýšily nebo ponechaly výnosové úroky 
na konstantní úrovni. K 31. 12. 2019 byla na depozitních účtech uložena hotovost v celkové výši 306 mil. Kč 
diverzifikovaná mezi výše uvedené bankovní instituce. 
 
Fond dále spravuje dlouhodobý finanční majetek, což jsou podíly v dceřiných akciových společnostech.  
Jediným akcionářem je Fond v dceřiné společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. Podstatný podíl vlastní  
ve společnostech Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Maso 
Hroznětín a. s. (společnost po zrušení konkurzu). 
 
Z podílů ve vlastněných společnostech neplynulo Fondu v roce 2019 žádné finanční plnění. 
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4. Pohledávky 

V roce 2019 probíhala správa pohledávek téměř výhradně vlastními pracovníky Fondu. Externí správce zajišťoval správu 
pouze několika pohledávek v probíhajících konkursních řízeních.  
 
Ze všech spravovaných pohledávek, vč. splátek poskytnutých úvěrů v rámci nově poskytovaných programů, Fond 
v roce 2019 inkasoval celkem 168 924 tis. Kč, z toho splátky jistiny a příslušenství nově poskytovaných úvěrových 
programů činily 144 154 tis. Kč. V roce 2019 došlo k nárůstu celkového inkasa oproti předchozímu roku o 15 %, v rámci 
úvěrových programů pak dokonce o 26 %. 
 
Celkový objem všech spravovaných pohledávek k 31. 12. 2019 meziročně vzrostl na 605 571 tis. Kč (v účetní brutto 
hodnotě) vlivem čerpání úvěrů v rámci platných úvěrových programů, kdy objem čerpaných úvěrů v roce 2019 převýšil 
objem splácení a odepisování pohledávek. Veškeré odpisy pohledávek jsou prováděny v souladu se zákonem č. 586/1992 
Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů nebo v souladu s vnitřní směrnicí Fondu. 
 
Objemově velkou část spravovaných pohledávek tvoří stále úhrady za uplatněnými nebo soudně vymoženými garancemi 
za úvěry klientů u bank vydané v minulosti Fondem. V roce 2019 nebyla hrazena žádná další záruka za klienty, kterou by 
banky na Fondu uplatňovaly. Klienty bylo v roce 2019 na splátkách pohledávek za uhrazenými garancemi vráceno 274 tis. 
Kč, oproti roku 2018 jde o výrazný pokles, a to o 727 tis. Kč. V roce 2019 nedošlo k žádnému odpisu pohledávek z garancí. 
Celkový objem pohledávek z uhrazených garancí tak v roce 2019 poklesl pouze mírně a k 31. 12. 2019 dosahoval účetní 
hodnoty 203 189 tis. Kč. 
 
V roce 2019 bylo klienty na splátkách všech povodňových půjček a jejich příslušenství celkem uhrazeno 1 094 tis. Kč. 
Celková výše pohledávek ze všech povodňových půjček včetně příslušenství dosahovala k 31. 12. 2019 účetní hodnoty 22 
774 tis. Kč. 
 
Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2006 č. 280 převzal Fond pohledávky finanční skupiny ČKA za 
dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru v celkové jmenovité hodnotě 633 mil. Kč za cenu pořízení 318 mil. Kč. 
Z této skupiny pohledávek Fond v roce 2019 inkasoval 42 tis. Kč a nesplacená (brutto) účetní hodnota včetně příslušenství 
dosahovala k 31. 12. 2019 výše 36 516 tis. Kč. 
 
Dalšími spravovanými skupinami pohledávek, jejichž objem je podstatně nižší než u výše uvedených, jsou pohledávky 
postoupené na Fond před rokem 2006 a další pohledávky z vlastní činnosti, zejména pohledávky vzniklé z přeplatků 
z vyúčtování dotací a dotací k vrácení a jejich příslušenství. 
  
V roce 2019 Fond dále pokračoval v poskytování úvěrů v rámci platných „úvěrových“ programů zaměřených  
na, poskytování především investičních úvěrů.  
Tato oblast činnosti společnosti má velkou perspektivu a generuje významné úrokové výnosy, které za rok 2019 dosáhly 
téměř 13,5 mil. Kč. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o 63%. 
Naproti tomu se po celý rok dařilo držet minimální delikvenci při splácení jistiny i příslušenství z poskytnutých úvěrů (viz 
tabulka níže). 
 
Tabulka č. 10 – Splátky jistiny z úvěrových programů. 
 

Splátky jistiny z úvěrových programů v období 2016 – 2019 

 Předpis splátek jistiny Uhrazeno Zůstatek k 31. 12. 2019 

Objem v tis. Kč Počet Objem v tis. Kč Počet Objem v tis. Kč Počet 

Celkem 206 627  6 423 206 151 6 403 476 20 
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5. Závazky 
 
Ze smluv o podpoře ve formě 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 vyplývají závazky Fond ve výši smluvně přiznaných a dosud nevyplacených podpor a dotací.           
K 31. 12. 2019 zbývá na podpoře úroků z úvěrů a snížení jistiny vyplatit subvence v celkové výši 1 656 444 tis. Kč, což 
je meziroční nárůst přibližně o 237 mil. Kč.  

 
Z uzavřených smluv v roce 2019 o finanční podpoře pojištění zůstává k výplatě dalších 110 447 tis. Kč, které se vztahují 
zejména k žádostem podaným v roce 2019, což je přibližně o 131 mil. Kč méně než k 31. 12. 2018. 

 
Z titulu prohlášení ručitele, které Fond v minulých letech vydával v rámci programů podpory ve formě poskytování záruk 
za 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, který se 
velmi rychle snižuje v souladu se splacením předmětných úvěrů, ke kterým byly garance vydány. Celkový objem platných 
garancí k dosud nesplaceným úvěrům k 31. 12. 2019, poklesl na hodnotu 3 270 tis. Kč. K tomuto potenciálnímu závazku 
byla vytvořena účetní rezerva na budoucí plnění ve výši 321 tis. Kč. 
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6. Kontrolní činnost 
 
Fond provádí vícestupňovou kontrolu žadatelů a příjemců návratných i nenávratných forem podpor. (dále jen klientů). 
Jedná se o kontroly před poskytnutím a v průběhu poskytování podpor, které jsou realizované odbornými útvary, a o 
kontroly na místě prováděné úsekem kontroly. 
  
V rámci kontrol před poskytnutím a v průběhu poskytování podpor se provádí kontrola všech náležitostí žádostí včetně 
příloh a dalších dokumentů dokládajících oprávněnost nároku na poskytnutí podpory a plnění podmínek příslušného 
programu. Těmito kontrolami projdou veškeré podané žádosti. V celém období vyplácení podpory a splácení 
poskytnutých úvěrů jsou případy monitorovány pracovníky z věcně příslušných úseků. V případě, že v rámci těchto 
kontrol dojde ke zjištění nesrovnalostí, jsou tyto případy předávány úseku kontroly k provedení kontroly na místě. 
V rámci kontrol před poskytnutím úvěru a v průběhu úvěrového vztahu provedl úsek úvěrový a analytický 149 dohlídek 
u 136 klientů. 
 
Následné kontroly prováděné úsekem kontroly klientů, jejichž předmětem je především kontrola plnění podmínek 
příslušných smluv o podporách, jsou uskutečněny především formou kontrol u klientů na místě, částečně také formou 
administrativních kontrol. Kontroly na místě jsou prováděny zvláště na základě zjištění v rámci kontrol prováděných 
ostatními útvary. Zbytek kontrolní kapacity je využit s cílem provést kontroly přiměřeně tak, aby došlo ke kontrole 
různých typů podpor a k rovnoměrnému rozložení kontrolovaných klientů v regionech. V roce 2019 bylo realizováno 277 
kontrol a bylo zkontrolováno 1 114 smluv. 
 
Také v roce 2019 proběhly 2 etapy kontrol využívajících výstupu porovnávání údajů o klientech vedených v informačním 
systému Fondu a v systému pro evidenci zemědělských pozemků (LPIS). V případě neshod mezi uvedenými evidencemi 
byly v každé etapě vybrány ke kontrole smlouvy v rámci jednoho programu. V r. 2019 to byly programy I-Zemědělec a 
úvěry poskytnuté Fondem. Takto vybrané smlouvy byly průběžně zařazovány do plánu kontrol, které byly provedeny buď 
formou administrativní kontroly, nebo formou kontroly na místě u klientů a výsledky jsou zahrnuty v celkovém přehledu. 
  
Výsledky kontrol se průběžně promítají do úprav vnitřních postupů, ale i některých podmínek u nově navrhovaných 
podpor tak, aby se mohlo co nejvíce předcházet případným nedostatkům u příjemců podpor. 
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7. Řízení rizik 

 
Úsek řízení rizik v roce 2019 pokračoval v aktualizaci nastavených pravidel pro efektivnější řízení rizik. Aktivní řízení rizik 
v součinnosti s nastaveným systémovým řízením rizik, a to v rozsahu „Identifikace-vyhodnocení-mitigace-reporting“, 
snižuje pravděpodobnost vzniku rizika s kritickým dopadem do hospodaření Fondu. Mezi základní sledovaná rizika patří 
rizika kreditní, operační, tržní, likviditní a ostatní. Všechna uvedená základní rizika jsou v pravidelných intervalech 
vyhodnocována v reportech, které informují o rizicích, případném překročení nastavených limitů a informují o 
mitigačních činnostech. Tyto reporty jsou v pravidelných intervalech předkládány orgánům Fondu, včetně zřízeného 
orgánu dozorčí rady – výboru pro audit. 
 
V roce 2019 byly zpracovány interní předpisy zaměřené na úrokové a měnové riziko. Cílem bylo upřesnění stávajících a 
doplnění nových výkonných a kontrolních mechanismů.  
 
V rámci nových úvěrových programů dochází k posuzování kreditního rizika při schvalování jednotlivých obchodních 
případů při využití interních a externích nástrojů a zdrojů dat. V roce 2019 probíhaly ve stanovených termínech Výbory 
pro podpory a Výbory pro úvěry, které svou činností zajišťují nezávislé posuzování a schvalování jednotlivých žádostí  
a jsou poradním orgánem představenstva. Součástí systému řízení rizik je i víceúrovňové schvalování jednotlivých 
obchodních případů v rámci delegovaných pravomocí. 
 
Cílem pro rok 2020 je pokračovat ve zlepšování procesů řízení rizik zaměřených na operační a tržní rizika. Nastavení 
monitorovacích a revizních postupů pro efektivní sledování úvěrových produktů. 
 
Všechna známá rizika jsou evidována a účetně oceněna tak, aby vytvářela komplexní a věrný obraz stavu rizik ve Fondu. 
 
Rizika vyplývající ze smluv o obhospodařování finančních aktiv a z uložených depozit jsou účetně vyjádřena tržním 
přeceněním k datu účetní závěrky, vč. zaúčtování alikvotních úrokových výnosů, popř. vytvořením účetní rezervy. 
 
Rizika v oblasti správy pohledávek jsou účetně vyjádřena tvorbou opravných položek podle interního pokynu. 
 
Rizika z titulu vedených soudních sporů proti Fondu jsou účetně vyčíslena tvorbou účetní rezervy dle interních předpisů. 
 
Celkově lze nastavený systém řízení rizik považovat za konzervativní a využívající principy a zásady aplikované  
ve finančním sektoru. Cílem systému řízení rizik zůstává dlouhodobě udržitelný rozvoj Fondu při akceptaci přiměřené 
míry podstupovaných rizik. 
 
 
Účetní jednotce nejsou ke dni účetní závěrky známa jakákoliv další významná rizika, nezachycená v účetnictví, než výše 
uvedená, definována výše a detailně uvedena v příloze účetní závěrky (viz kapitola III.2. Příloha). 
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8. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. v souladu s ustanovením § 18, odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, tímto zveřejňuje výroční zprávu za rok 2019 o své činnosti v oblasti 
poskytování informací podle citovaného zákona: 
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 
Počet podaných žádostí o informace:  1 
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 
 
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  1 
 
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného 
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil  
v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:       0 
 
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 
 
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 
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9. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne 
 
Dne 1. 1. 2020 zahájil Fond příjem žádostí  v rámci programů Podpora pojištění, Pojištění lesních porostů. 
 
Dále jsou v roce 2020 zpřístupněny ostatní platné programy, jejichž příjem je kontinuální, zejména nejvíce využívaný 
investiční program pro podporu úroků z komerčních úvěrů Zemědělec a program Podpora pojištění. 
 
V návaznosti na schválený návrh státního rozpočtu pro rok 2020 byla rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 14. 
ledna 2020 poskytnuta Fondu dotace pro činnost v roce 2020 ve výši 500 mil. Kč, s účelem využití pro poskytované 
podpory v rámci všech platných programů. Fondu v roce 2020. 
 
Dne 5. 2. 2020 začala ve společnosti působit odborová organizace. 
 
Dne 6. 2. 2020 byla z obchodního rejstříku vymazána dceřiná společnost MASO Hroznětín a.s., se sídlem Hroznětín, okr. 
Karlovy Vary, IČO: 45358192. Výmaz byl proveden na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. 26 K 17/2000-1210 
ze dne 5. 8. 2014 po zrušení konkursu, protože majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. 
Usnesení nabylo právní moci dne 9. 8. 2018.  
 
Další část dotace pro činnost Fondu v roce 2020 ve výši 500 mil. Kč byla poskytnuta 17. 3. 2020. 
 
 

10. Informace o předpokládaném vývoji činnosti 
 
Pro další období (roky) je možné předpokládat, že činnost Fondu bude zachována v podobném rozsahu  
a ve srovnatelných objemech poskytnuté podpory s posledními dvěma účetními obdobími. Tomu nasvědčuje i příslib 
financování ze strany jediného akcionáře (Ministerstva zemědělství) deklarovaný pro rok 2020 v celkové výši 
poskytnutých prostředků dosahujících 1 mld. Kč. 
 
V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České republiky i celosvětově zavádějí různá opatření v souvislosti s 
bojem proti šíření virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Tato opatření mohou mít přímý nebo 
nepřímý dopad i na budoucí hospodářskou situaci Fondu a související ocenění majetku a závazků.  
Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze konkrétní dopady 
v současnosti spolehlivě určit.  
 
Nicméně lze v tomto okamžiku konstatovat, že činnost Fondu bude i nadále v podobném rozsahu zachována a to 
s ohledem na schválená vládní opatření ze 13. týdne roku 2020, kdy pro činnost Fondu, především s ohledem na zajištění 
potravinové soběstačnosti České republiky a snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru byla 
usnesením vlády č. 302/2020 z 26. 3. 2020 schválena opatření ve smyslu usnesení vlády č. 288/2020 a dodatečná dotace 
z VPS do kapitoly Ministerstva zemědělství k posílení rozpočtu Fondu ve výši 1 mld. Kč.  
 
Aby Fond co možná nejvíce eliminoval negativní dopady na podnikání svých klientů v době koronavirové krize, bude 
v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů, bude tedy poskytovat úrokovou 
podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem Fondu odloženy oproti 
původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu. 
 
V případě úvěrů poskytnutých přímo Fondem mohou klienti žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které 
nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů, a dále pak bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých 
Fondem, a to vždy na základě individuálního posouzení. 
 
Stanovení výše sazeb podpor - v  termínech stanovování výše sazeb podpor dojde k využití horních limitů při stanovení 
sazeb u subvence části úroků z komerčních úvěrů v rámci investičních programů a obdobně také u programů finanční 
podpory pojištění, pro rok 2020. Ministerstvo zemědělství připravuje nový program provozní podpory v návaznosti na 
nově přijatý dokument EK -  Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným 
COVID-19 ze dne 19. 3. 2020. (Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current 
COVID-19 outbreak C(2020) 1863).  
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11. Rejstřík pojmů 

 
Označení názvů programů a pojmů: 

 

Název programu / pojmu Název programu / pojmu v tabulkách výroční zprávy 

Fond Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

Zemědělec Zemědělec / I – Zemědělec (od r. 1999) 

Zpracovatel Zpracovatel 

Lesní hospodář Lesní hospodář (Lesy stroje) 

Zpracovatel dřeva Zpracovatel dřeva (Dřevozpr. provozovny) 

Lesní školkař Lesní školkař (Školkařské provozovny) 

Podpora nákupu půdy Podpora nákupu půdy 

Podpora nákupu půdy - snížení jistiny úvěru Půda – snížení jistiny 

Zajištění úvěrů Zajištění úvěrů 

Podpora pojištění 
Podpora pojištění (podprogramy: Ostatní plodiny, 
Speciální plodiny, Hospodářská zvířata) 

Podpora pojištění lesních školek Lesní školky 

Pojištění lesních porostů Pojištění lesních porostů 

Úvěry na nákup půdy 
Úvěry na nákup půdy, Úvěry na nákup půdy – snížení 
jistiny 

Sociální zemědělství 
Sociální zemědělství - provoz, Sociální zemědělství - 
investice, Sociální zemědělství - provoz - snížení jistiny, 
Sociální zemědělství – investice - snížení jistiny 

Investiční úvěry Investiční úvěry, Investiční úvěry – snížení jistiny 

Investiční úvěry Zemědělec 
Investiční úvěry Zemědělec, Investiční úvěry Zemědělec 
– snížení jistiny 

Investiční úvěry Lesnictví 
Investiční úvěry Lesnictví, Investiční úvěry Lesnictví – 
snížení jistiny 

Provozní úvěry Provozní úvěry, Provozní úvěry – snížení jistiny,  

Provozní úvěry ČMSCH, a.s. 
Provozní úvěry ČMSCH, Provozní úvěry ČMSCH – 
snížení úrok. zatížení 
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III. Účetní závěrka za rok 2019 

1. Účetní závěrka 

 
Příloha č. 1 – Rozvaha ke dni 31. 12. 2019 
 
Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019 
 
Příloha č. 3 – Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
 
Příloha č. 4 – Přehled o peněžních tocích ke dni 31. 12. 2019 
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2. Příloha 
 

A. Obecné údaje 
 
Účetní jednotka: 
 
Název:    Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
Sídlo:    Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8 
 
IČO:    49241494 
 
Právní forma:   akciová společnost 
    jediným akcionářem společnosti je Ministerstvo 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, obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech ve formě 
a) zápůjček, úvěrů a zajištění dluhu 
b) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů 
c) 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 s podílem 20 % a vyšším na základním kapitálu: 
 
Název a sídlo osoby         podíl na základním kapitálu 

absolutní   v % 
Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478 
Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1    500 000 tis. Kč    100% 
 
 
 
Změny a dodatky v obchodním rejstříku: 
 
V roce 2019 byly podány návrhy na zápis skutečností zapisovaných v obchodním rejstříku týkající se složení statutárních 
orgánů akciové společnosti. 
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Účetní jednotky, v nichž má Fond větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu s výsledky hospodaření k 31. 12. 
2019: 
 
Výstaviště České Budějovice a.s. 
podíl na základním kapitálu:   100,00 % 
sídlo:      Husova 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 
vlastní kapitál:     495 807 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období: 1 241 tis. Kč 
Ovládací smlouva nebyla uzavřena. 
 
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.  
podíl na základním kapitálu:   34,00 % 
sídlo:      Benešovská 123, 252 09 Hradištko 
vlastní kapitál:     193 638 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období: 8 643 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:     35 796 tis. Kč 
výsledek hospodaření běžného účetního období: 1 277 tis. Kč  
Ovládací smlouva nebyla uzavřena. 
 
MASO Hroznětín a. s. – zrušen konkurz (neaktivní společnost před výmazem z obchodního rejstříku) 
podíl na základním kapitálu:   22,50% 
sídlo:      Hroznětín, okres Karlovy Vary 
 
 
V roce 2019 nebyly v podílech a v ocenění vlastněných společností provedeny žádné změny. 
 
V roce 2019 pokračovala výplata protiplnění vyvolaná nuceným přechodem účastnických cenných papírů ostatních 
akcionářů dceřiné společnosti Výstaviště České Budějovice a.s. na hlavního akcionáře, který byl realizován v roce 2017. 
 
Z podílů ve vlastněných společnostech neplynulo Fondu v roce 2019 žádné finanční plnění. 
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Organizační struktura Fondu: 

 
Společnost tvoří orgány (valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, výbor pro audit) a organizační útvary.  
 
Statutární orgán – představenstvo 
 
 Předseda:  Mgr. Dipl-Ing.sc.agr Vladimír Eck  
     

 
Místopředseda:  Mgr. Ondřej Mareček 

Ing. Jiří Bakalík  
   
Členové:   Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA 

     
 
Dozorčí rada 
 
 Předseda:  Ing. Jiří Havlíček  
 

Místopředseda:   Ing. Martin Fantyš 
 

Členové:   Ing. Martin Šebestyán, MBA  
Ing. Karel Tyll 
Ing. Jan Doležal  

 
Orgánem dozorčí rady byl v souladu se stanovami výbor pro audit, který v roce 2019 působil ve  složení: 
 
 Předseda:  Ing. Martin Fantyš     
 Místopředseda:   Ing. Jan Bláha  
 Člen:   Ing. Igor Barva  
 
 
 
Organizační útvary k 31. 12. 2019 
 

I. úsek právních a podpůrných činností  
- sekretariát  
- právní oddělení a compliance 
- personální oddělení 
- provozní oddělení  
- oddělení analyticko – metodické  

 
II. úsek kontroly 

- oddělení kontroly 1 
- oddělení kontroly 2 
- oddělení analytické 

 
III. úsek řízení rizik 

- oddělení řízení rizik 
 

IV. úsek podpor 
- oddělení žádostí I 
- oddělení žádostí II 
- oddělení administrace 
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V. úsek úvěrový a analytický 

- oddělení úvěrových specialistů 
- oddělení front office podpory  
- oddělení back office podpory  

 
VI. úsek ekonomický 

- oddělení účtárny 
- oddělení pohledávek 
- oddělení kontrolingu a reportingu 
- oddělení čerpání úvěrových obchodů 

 
VII. úsek ICT 

- oddělení provozu IS 
- oddělení rozvoje IS 

 
VIII. vnitřní audit 

 
 
 

Počet zaměstnanců a osobní náklady: 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a jejich rozčlenění podle kategorií v průběhu účetního období 

  2019 2018 

Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců (HPP) celkem a z toho: 

111  113 

Dělníci 0 0 

THP 104 106 

Vedoucí zaměstnanci 7 7 

 
Výše odměn přiznaných členům řídících, kontrolních či správních orgánů za účetní období 

  2019 2018 

Členové řídících orgánů 7 511 7 482 

Členové kontrolních orgánů 726 819 

Členové správních orgánů 0 0 

 
Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů 

  2019 2018 

Členové řídících orgánů 0 0 

Členové kontrolních orgánů 0 0 

Členové správních orgánů 0 0 

 
 

 
Údaje o poskytnutých zálohách, závdavcích, zápůjčkách a úvěrech, úvěrech a ostatních plněních členům řídících, 
kontrolních a správních orgánů 

 

Zálohy, závdavky, zápůjčky nebo úvěry poskytnuté členům řídících, kontrolních a správních orgánů 

Zálohy, závdavky, 
zápůjčky, úvěry 

Úroková sazba Splatnost Zajištění 

Nebyly poskytnuty    

Ostatní bezplatné plnění členům řídících, kontrolních a správních orgánů 
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Užívání osobních vozidel Užívání jiných věcí Poskytování služeb účetní 
jednotkou 

Platby důchodového 
pojištění 

1 služební vozidlo Výpočetní a mobilní 
technika 

Služby mobilních 
operátorů 

 
--- 

 
 
 

B. Informace o použitých obecných účetních zásadách a použitých účetních metodách 
 

Účetní závěrka byla sestavena při respektování obecných účetních zásad bilanční kontinuity, stálosti metod a zásady 
opatrnosti při oceňování aktiv a srovnatelnosti vykazovaných údajů tak, aby podávala věrný a poctivý obraz aktiv, závazků 
a jiných pasiv, výsledku hospodaření a finanční situace účetní jednotky.  
 
1)  Způsob oceňování majetku, závazků a pohledávek 

 
I. Dlouhodobý majetek 

 
O dlouhodobém nehmotném majetku se s výjimkou goodwillu účtuje od výše 60 tis. Kč. O samostatných movitých věcech 
se účtuje od výše 20 tis. Kč. 
Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovacími cenami. Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje 
vlastními náklady. Součástí ocenění nejsou úroky. 
 

II. Finanční majetek  
 
Účetní jednotka vlastnila v účetním období roku 2019 následující cenné papíry: 
 
a) Akcie evidované na účtu 061 - cenné papíry v ovládaných a řízených osobách – akcie společnosti Výstaviště České 

Budějovice a.s. Tyto akcie jsou oceňovány pořizovací cenou - váženým aritmetickým průměrem. 
b) Akcie evidované na účtu 062 - cenné papíry v podnicích s podstatným vlivem. Akcie jsou oceňovány pořizovací cenou 

- váženým aritmetickým průměrem.  
K akciím účtovaným na účtech třídy 06 jsou tvořeny opravné položky v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb.  

c) Akcie a podílové listy obchodované na burze cenných papírů, evidované na účtu 251 - krátkodobé majetkové cenné 
papíry. Přírůstky těchto akcií a podílových listů jsou oceňovány pořizovací cenou a úbytky v rámci jedné emise pro 
každého externího správce portfolia CP váženým aritmetickým průměrem. Ke dni účetní závěrky jsou přeceňovány 
na reálnou hodnotu. 

d) Dluhopisy evidované na účtu 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. 2019 bylo provedeno přecenění na reálnou hodnotu. 

e) Zahraniční cenné papíry v cizí měně jsou oceňovány pořizovací cenou v cizí měně přepočtenou kurzem ČNB platným 
ke dni pořízení a ke dni účetní závěrky jsou přeceněny na reálnou hodnotu a přepočteny kurzem ČNB platným k 31. 
12. 2019. 
 
III. Pohledávky 

 
Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Součástí 
pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, zejména náklady na znalecké ocenění nakupovaných 
pohledávek, odměny právníkům a provize. 

 
IV. Závazky 

 
Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou.  

 
2) Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky) 
 
Ve změně způsobu oceňování ani v postupech účtování nedošlo v roce 2019 k žádným změnám. 
Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku na základě provedené inventarizace v případech, kdy snížení 
ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru. Oprávky jsou vytvářeny v souladu s účetními odpisy. 
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I. Dlouhodobý majetek 

 
Trvalé snížení se účtuje prostřednictvím oprávek v návaznosti na aktualizaci odpisového plánu. Odpisování se provádí na 
základě odpisového plánu. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje postupně s 
počátkem od následujícího měsíce po měsíci, v němž došlo k uvedení majetku do užívání. Doba odpisování je odvozena 
od předpokládané doby využitelnosti. Průběh odpisování je rovnoměrný.  
Přechodné snížení ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se účtuje pomocí opravných položek. Jde 
zejména o: 

- snížení ceny z titulu předpokládané nižší prodejní ceny, než je ocenění majetku v účetnictví 
- investice na pronajatém majetku z důvodu ukončení nájemní smlouvy  

 
Opravné položky se tvoří v odůvodněných případech rovněž u finančního majetku, pokud nebyl cenný papír, podíl nebo 
derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí. 

 
Účetní jednotka eviduje opravné položky k majetku: 

 
- opravná položka k účtu 062 je vytvořená ve výši odpovídající (ne)možnosti realizace prodeje vlastněných podílů 

(probíhající konkurzní řízení). 
 

II. Pohledávky 
 

Pohledávky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Součástí 
pořizovací ceny jsou přímé náklady s pořízením související, zejména náklady na znalecké ocenění nakupovaných 
pohledávek, odměny právníkům a provize.  
 
K ohroženým pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. 
Ohrožené pohledávky – opravné položky tvořené dle zákona číslo 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z 
příjmů (dále ZOR): 
- pohledávky za dlužníky v konkurzu ve výši 100 % rozvahové hodnoty pohledávky (§ 8), 
- ostatní pohledávky ve výši dle § 8a a § 8c dle ZOR. 
 

K pohledávkám, u kterých nelze uplatnit tvorbu zákonných opravných položek dle ZOR, jsou tvořeny účetní opravné 
položky následovně: 

 
- pohledávky po splatnosti delší než 3 měsíce - tvorba OP ve výši 30 % 
- pohledávky po splatnosti delší než 9 měsíce - tvorba OP ve výši 60 % 
- pohledávky po splatnosti delší než 12 měsíce - tvorba OP ve výši 100 % 

 
Na základě individuálního posouzení (např. řádné plnění sjednaného splátkového kalendáře) lze stanovit opravné položky 
nižší než ve výše uvedeném režimu. U pohledávek sporných nebo rizikových se opravná položka tvoří bez ohledu na dobu 
po splatnosti.  
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3) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu 
 

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kursů vyhlašovaných Českou 
národní bankou jako běžných či stálých kursů s uvedením termínu jejich změn): denní kurs ČNB 

4) Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků 
 
Z finančního majetku se oceňují reálnou hodnotou cenné papíry k obchodování a cenné papíry realizovatelné. Změny 
reálných hodnot cenných papírů k obchodování se účtují výsledkově. Změny reálných hodnot, popř. změny ocenění na 
základě ekvivalence (podíly v ovládaných a řízených osobách mohou být oceněny ekvivalencí), ostatních cenných papírů 
a majetkových účastí se účtují rozvahově.  
 
5) Odchylky od použitých účetních metod a způsobu oceňování 

 
V roce 2019 nedošlo k žádným změnám ve vykazování proti minulým obdobím. 
V roce 2019 nebyly použity žádné odchylky ve způsobu oceňování proti roku 2018.     
 
6) Informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou 
 
1. Změna reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí jednotlivých druhů finančního majetku a způsob 
jejich zaúčtování 
K datu účetní závěrky se majetkové cenné papíry k obchodování oceňují reálnou hodnotou. Kursové rozdíly z cenných 
papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, 
neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou. 
 
2. Deriváty – jejich rozsah, podstata, zajištění budoucích peněžních toků a způsob jejich zaúčtování 
Pevné termínované operace – měnové swapy – jsou účtovány v okamžiku jejich sjednání do okamžiku vypořádání na 
podrozvahových a rozvahových účtech. Změna reálné hodnoty derivátu se účtuje jako finanční náklad nebo finanční 
výnos a je oceněn správcem portfolia. 
 
3. Odůvodnění případné tvorby a výše opravné položky, pokud nebyl majetek oceněn reálnou hodnotou nebo 
ekvivalencí 
Není relevantní 

 
7) 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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C. Vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce 

 
Pohledávky a dluhy se splatností delší než 5 let 
 
 

Pohledávky a dluhy se splatností delší než 5 let k 31. 12. 2018 v tis. Kč 

Položka rozvahy Částka Splatnost rok Opravná položka Druhy úvěrů 

Aktiva - C.II.1.1. 6 102 2024 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 14 562 2025 0 

Investiční, nákup 
půdy, sociální 
zemědělství 

Aktiva - C.II.1.1. 1 457 2026 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 5 423 2027 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 6 937 2028 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 1 446 2029 0 Investiční 

Aktiva - C.II.1.1. 563 2030 0 Investiční 

Aktiva - C.II.1.1. 504 2031 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 3 955 2035 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 18 404 2037 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 3 598 2038 0 Nákup půdy 

Celkem 62 949       

 
Pohledávky a dluhy se splatností delší než 5 let k 31. 12. 2019 v tis. Kč 

Položka rozvahy Částka Splatnost rok Opravná položka Druhy úvěrů 

Aktiva - C.II.1.1. 16 834 2025 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 6 691 2026 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 10 583 2027 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 7 726 2028 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 5 082 2029 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 463 2031 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 3 661 2034 0 
Investiční, nákup 
půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 3 722 2035 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 17 349  2037 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 3 374 2038 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 8 174 2039 0 Nákup půdy 

Aktiva - C.II.1.1. 3 290 2044 0 Nákup půdy 

Celkem 86 949       
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Výše zajištění evidovaných na podrozvahových účtech kryjící pohledávky vykázané v rozvaze 

 
Zajištění pohledávek evidované na podrozvahových účtech k 31. 12. 2018 v tis. Kč 

Položka rozvahy Částka Splatnost Povaha a forma záruky 

Aktiva - C.II.1.1. – úvěry investiční, provozní 374 757 
2019-
2030 

Blankosměnka, zástavní právo 
k nemovitým věcem, zajišťovací převod 
k předmětu financování 

Aktiva - C.II.1.1.- úvěry na nákup půdy 68 160 
2019 - 
2038 Zástavní právo k nemovitým věcem 

Aktiva - C.II.2.4. 6 – povodňové půjčky a 
vydané garance 8 279 

Po 
splatnosti Garance a zástavy nemovitých věcí 

Celkem evidované zajištění 451 196   

 
 
Zajištění pohledávek evidované na podrozvahových účtech k 31. 12. 2019 v tis. Kč 

Položka rozvahy Částka Splatnost Povaha a forma záruky 

Aktiva - C.II.1.1. – úvěry investiční, provozní 516 736 
2020-
2034 zástavní právo k nemovitým věcem 

Aktiva - C.II.1.1. – úvěry na nákup půdy 82 424 
2020 - 
2044 zástavní právo k nemovitým věcem 

Aktiva - C.II.2.4. 6 – povodňové půjčky a 
vydané garance 8 279 

po 
splatnosti garance a zástavy nemovitých věcí 

Celkem evidované zajištění 607 439     

 
 

Informace o transakcích uzavřených se spřízněnou stranou, které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek 
 
1. Transakce typu nákup (z pohledu účetní jednotky) za celé účetní období 2018 a 2019 

 

Spřízněná strana/vztah ÚJ 
ke spřízněné straně 

Popis transakce, smlouvy, protiplnění, opatření – jejich výhody a 
nevýhody 

Finanční objem v tis. Kč 
vč. DPH 

Ministerstvo zemědělství 
(jediný akcionář ÚJ) 

Pronájem archivu v roce 2018 542 

Ministerstvo zemědělství 
(jediný akcionář ÚJ) 

Pronájem archivu v roce 2019 542 

 
 
2. Transakce typu prodej (z pohledu účetní jednotky) za celé účetní období 2018 a 2019 
  

Spřízněná strana/vztah ÚJ 
ke spřízněné straně 

Popis transakce, smlouvy, protiplnění, opatření – jejich výhody a 
nevýhody 

Finanční objem v tis. Kč 
vč. DPH 

 Nebyly realizovány  

 
 
Výnosy a náklady mimořádné svým objemem a původem v roce 2018 
 

Položka výkazu zisku a 
ztráty 

Částka Povaha, původ a popis vzniku 

VII. Ostatní finanční 
výnosy 

137 286 tis. Kč Zúčtování prostředků se SR na poskytnuté úvěry 
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Výnosy a náklady mimořádné svým objemem a původem v roce 2019 

 

Položka výkazu zisku a 
ztráty 

Částka Povaha, původ a popis vzniku 

VII. Ostatní finanční 
výnosy 

240 559 tis. Kč Zúčtování prostředků se SR na poskytnuté úvěry 

 
Pohledávky, dluhy, podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté záruky neuvedené v rozvaze v r. 2019 

 

  

Celková výše 
v r. 2018 v tis. č 

Celková výše 
v r. 2019 v tis. Kč 

Pohledávky neuvedené v rozvaze - jedná se o rozdíl mezi jmenovitou 
hodnotou a pořizovací cenou postoupených pohledávek 22 274 17 869 

Dluhy neuvedené v rozvaze 0 0 

Podmíněné závazkové vztahy 0 0 

Poskytnuté garance k nesplaceným úvěrům 3 270 3 270 

Poskytnuté věcné záruky 702 702 

 
Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a jejich finanční dopad v r. 2018 
 

  
  

Celková 
výše 

Obchodní operace neuvedené v rozvaze   nejsou 

Penzijní závazky   nejsou 

Závazky vůči účetním jednotkám v konsolid. celku neuvedené v rozvaze nejsou 

 
Povaha a obchodní účel operací, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a jejich finanční dopad v r. 2019 
 

  
  

Celková 
výše 

Obchodní operace neuvedené v rozvaze   nejsou 

Penzijní závazky   nejsou 

Závazky vůči účetním jednotkám v konsolid. celku neuvedené v rozvaze nejsou 

 
 
 

Pohledávky a závazky k 31. 12. 2018 v tis. Kč 

Položka 
rozvahy 

méně než 0 
dní 

0 až 29 
dní 

30 až 59 
dní 

60 až 89 
dní 

90 až 119 
dní 

120 až 
365 dní 

více než 365 
dní 

Celkem 

A - C.II.1.1. 201 129 0 0 0 0 0 23 756 224 885 

A - C.II.2.4.6. 18 143 0 224 111 0 2 009 299 337 319 825 

A - C.II.2.1. 27 0 0 0 0 0 0 27 

A - C.II.1.5.4. 362             362 

P - C.II.8.7.P 0 2 503 8 0 0 15 7 2 533 
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Pohledávky a závazky k 31. 12. 2019 v tis. Kč 

Položka 
rozvahy 

méně než 0 
dní 

0 až 29 
dní 

30 až 59 
dní 

60 až 89 
dní 

90 až 119 
dní 

120 až 
365 dní 

více než 365 
dní 

Celkem 

A - C.II.1.1. 243 276 0 0 512 0 28 685 21 558 294 031 

A - C.II.2.4.6. 16 645 484 0 1 007 206 683 298 453 317 478 

A - C.II.2.1. 10 0 0 0 0 0 0 10 

A - C.II.1.5.4. 362             362 

P - C.II.8.7.P 0 0 0 0 0 0 6 6 

 
Závazky k podnikům ve skupině: nevyskytují se 
Závazky nezachycené v rozvaze: záruky za jiný subjekt (viz níže kapitola Ostatní informace) 
 

 

Informace o vyměnitelných dluhopisech a podobných cenných papírech nebo právech s vyznačením jejich počtu a 
rozsahu práv, které zakládají 

    

Vyměnitelné dluhopisy a podobné cenné papíry nebo práva v roce 2018 a 2019  

Druh dluhopisu/cenného papíru/práva 
Rozsah práv, 
která zakládají 

Počet v ks 

Žádné     

 
 

Celkové náklady na odměny statutární auditorské společnosti za audit účetního období v tis. Kč (včetně DPH) 

  2018 2019 

povinný audit účetní závěrky 266 266 

jiné ověřovací služby 0 0 

daňové poradenství 0 0 

jiné neauditorské služby  0 0 
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D. Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty 

 
Komentář k Výkazu zisku a ztráty 
 

- ř. I. - Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb - jedná se o službu vyplnění dotazníku společnosti Trexima. 
- ř. A.2. - Spotřeba materiálu. Proti roku 2018 došlo ke snížení nákladů na materiál o 716 tis. Kč především díky 

úsporným opatřením a vybavení nových kanceláří a zaměstnanců v předchozím roce. 
- ř. A.3. - Služby - náklady na služby se proti roku 2018 zvýšily o 4 655 tis. Kč. Jedná se především o náklady na 

služby týkající se údržby a podpory informačních a telekomunikačních systémů, právní služby, analýza 
bezpečnostních rizik apod.  

- ř. D. - Osobní náklady - ke zvýšení osobních nákladů o celkem 690 tis. Kč oproti roku 2018 došlo vlivem 
individuální navýšení za účelem srovnání s trhem a výplaty odstupného pro odcházející zaměstnance.  

- ř. E.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku se v roce 2019 zvýšily proti roku 2018 o 65 tis. Kč. Odpisy nehmotného majetku (software 
a sw. licence) za rok 2019 činily celkem 6 563 tis. Kč. 

- ř. E.3. - Úpravy hodnot pohledávek - v r. 2019 byl menší objem rozpouštěných opravných položek vytvořených 
v minulých obdobích. Záporná hodnota je proti roku 2018 nižší o 33 059 tis. Kč. Podstatnou část této hodnoty 
tvoří rozpouštění opravných položek k odepsaným pohledávkám z důvodu ukončení konkurzů a exekucí.  

- ř. III.1. - Tržby z prodaného dlouhodobého majetku – ve výši 16 tis. Kč představují prodej nepotřebného 
majetku zaměstnancům.. 

- ř. III.3. - Jiné provozní výnosy - proti roku 2018 došlo ke snížení o 1 989 tis. Kč. Pohyby na tomto řádku 
představují úhrady pohledávek nad cenu pořízení, smluvní pokuty a sankce,  úhrady odepsaných pohledávek 
v minulých letech a vrácené soudní poplatky z minulých let. 

- ř. F.3. - Daně a poplatky v provozní oblasti – ve výši 80 tis. Kč. Jedná se o soudní poplatky týkající se vymáhání 
pohledávek. 

- ř. F.4. - Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období – Tato položka se snížila o 119 tis. Kč. 
Promítá se do ní zúčtování rezerv na nevyplacené odměny členů statutárních orgánů za rok 2018 ve výši 3 432 
tis. Kč a tvorba rezervy na nevyplacené odměny členů statutárních orgánů za rok 2019 ve výši 3 551 tis. Kč. 

- ř. F.5. - Jiné provozní náklady – V této položce jsou téměř ze 100 % zachyceny odpisy pohledávek. Její hodnota 
se meziročně snížila díky nižším odpisům těchto pohledávek o 32 038 tis. Kč. Drtivá většina odpisů je z titulu 
ukončení konkurzních řízení. 

- ř. IV.1. - Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba – Proti minulým rokům nebyly žádné dividendy v roce 
2019 u dceřiných společností vypláceny.  

- ř. VI.2. - Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy – Řádek zobrazuje zejména úroky z uložených depozit, 
vyúčtované úroky z pohledávek a nově poskytnutých půjček a úvěrů. Celkově je hodnota meziročně vyšší o 9 
477 tis. Kč. Za nárůstem stojí úročení nově poskytnutých úvěrů, které se meziročně zvýšily o 5 216 tis. Kč, nárůst 
výnosů z depozit o 5 089 tis. Kč a pokles výnosů z úročení ostatních pohledávek o 828 tis. Kč. 

- ř. I. - Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti - Hodnota na tomto řádku obsahuje účetní rezervu na soudní 
spory ve výši 135 978 tis. Kč,  na budoucí možné zvýšení úrokových sazeb bank ve výši 75 629 tis. Kč. Dále byla 
rozpuštěna rezerva na poskytnuté úvěry ve výši 11 196 tis. Kč. 

- ř. VII. a K. - Ostatní finanční výnosy a Ostatní finanční náklady 
Tyto dva řádky výkazu obsahují účtování o poskytnutých podporách a obchodování s cennými papíry a jejich 
přecenění ke konci roku.   
Nejvýznamnější položkou ovlivňující hodnoty na výše uvedených řádcích výkazu řádku je účtování 
o poskytnutých podporách a tržby z obchodů s cennými papíry a jejich přecenění. Zúčtování poskytnutých 
podpor bylo proti roku 2018 o 73 034 tis. Kč nižší. Tato hodnota obsahuje i poskytnuté podpory na nově otevřené 
programy PGRLF, vč. poskytnutých úvěrů. Celkem bylo v roce 2019 zúčtováno na přiznaných a vyplacených 
podporách a dotacích 1 591 897 tis. Kč, z toho 1 500 000 tis. Kč na uzavřené smlouvy v roce 2019.  
Celkový výsledek z obchodů s cennými papíry, výnosových úroků a přecenění je proti roku 2018 vyšší o 203 
968 tis. Kč především díky přecenění dluhopisů a podílových listů na konci roku. Ostatní finanční náklady ve výši 
4 403 tis. Kč představují náklady na správu portfolia, pojištění a poplatky bankám. 
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Následující tabulka uvádí členění podle druhu finančního majetku a porovnání s rokem 2018 (v tis. Kč). 

Číslo Název 
Saldo 

k 31. 12. 2018 
Saldo 

k 31. 12. 2019 
porovnání 

2019 - 2018 

661… Tržby z prodeje CP 742 007 9 301 875   

561… Prodané CP 749 656 9 281 603   

  zisk/ztráta -7 650 20 272 27 922 

662… Úroky 16 671 26 148   

562… Úroky 0 0   

  zisk/ztráta 16 671 26 148 9 477 

663… Kurzové zisky CP a deriváty 40 347 13 056   

563… Kurzové ztráty CP a deriváty 39 776 13 934   

  zisk/ztráta 571  - 878 -1 449 

664… Výnosy z přecenění CP -4 662 52 103   

564… Náklady na přecenění CP 78 722 4 804   

  zisk/ztráta -83 384 47 299 130 683 

666… Výnosy z krát. finančního majetku 39 028 52 073   

566… Náklady z finančního majetku 0 0   

  zisk/ztráta 39 028 52 073 13 045 

667… Výnosy z derivátových operací 17 384 16 672   

567… Náklady z derivátových operací 34 258 7 936   

  zisk/ztráta -16 875 8 736 25 610 

668000-
668399 Ostatní finanční výnosy 0 0   
568000-
568399 Ostatní finanční náklady 3 991 4 403   

  zisk/ztráta -3 991 - 4 403 -412 

668400-
490 

Zúčtování poskytnutých dotací ze SR 
Zúčtování poskyt. Dotací minulých let 

1 500 000 
164 931 

1 500 000 
91 897  

 
568400-
490 Zúčtování poskytnutých dotací ze SR 1 429 348 1 286 111   

  zisk/ztráta 235 583 305 786 70 203 

668500-
668999 Ostatní finanční výnosy – úročení 496 222   
568500-
568800 Ostatní finanční náklady 0 0   

 zisk/ztráta 496 222 -274 

  suma výnosů 2 516 201 11 054 046   

  suma nákladů 2 335 752 10 598 791   

  zisk/ztráta 180 449 455 255 274 806 

 
- ř. L.1. - Daň z příjmů splatná. K okamžiku sestavení účetní závěrky je základem daně z příjmů právnický osob 

hodnota 281 156 tis. Kč, z čehož byla vypočtena a zaúčtována daňová povinnost v hodnotě 53 334 tis. Kč. 
- ř. ** - Výsledek hospodaření - celkové zvýšení hospodářského výsledku proti roku 2018 o 35 118  tis. Kč bylo 

způsobeno zvýšením finančního výsledku hospodaření s CP.  
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Informace o jednotlivých položkách dlouhodobých aktiv 
 
Počáteční a konečné zůstatky, přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv v roce 2018 (v tis. Kč) 

Položka dlouhodobých aktiv rozvahy 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstek Úbytek 
Konečný 
zůstatek  

B. I 

2.1 Software 90 735 4 316   95 051 

2.2 Ostatní ocenitelná práva 3 076 1 992   5 068 

5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 392 9 605 9 982 1 015 

B. II 

1.2 Stavby 2 502 227   2 729 

2 Hmotné movité věci a jejich soubory 21 722 7 429 3 258 25 893 

4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 106     106 

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 44   44 

B.III 

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 375 101     375 101 

3 Podíly - podstatný vliv 77 413     77 413 

6 Zápůjčky a úvěry – ostatní         

C. II 

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 173 120 51 772 7 224 885 

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 3 858 2 55 3 805 

1.5.4 Jiné pohledávky 362     362 

 
Počáteční a konečné zůstatky, přírůstky a úbytky dlouhodobých aktiv v roce 2019 (v tis. Kč) 

Položka dlouhodobých aktiv rozvahy 
Počáteční 
zůstatek 

Přírůstek Úbytek 
Konečný 
zůstatek  

B. I 

2.1 Software 95 051 5 238 0 100 288 

2.2 Ostatní ocenitelná práva 5 068 0 0 5 068 

5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 015 4 418 5 433 0 

B. II 

1.2 Stavby 2 729 0 0 2 729 

2 Hmotné movité věci a jejich soubory 25 893  231 2 619 23 505 

4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 106 0 0 106 

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 44 291 275 60 

B.III 

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 375 101 0 0  375 101 

3 Podíly - podstatný vliv 77 413 0 0 77 413 

6 Zápůjčky a úvěry – ostatní         

C. II 

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 224 885 86 414 17 268 294 031 

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 3 805  20 3 785 

1.5.4 Jiné pohledávky 362 0 0 362 

 
Počáteční a konečné zůstatky, zvýšení či snížení oprávek dlouhodobých aktiv v roce 2018 (v tis. Kč) 

Položka korekce dlouhodobých aktiv rozvahy 
Počáteční 
zůstatek 

Snížení Zvýšení 
Konečný 
zůstatek  

B. I 

2.1 Software 79 628   6 375 86 003 

2.2 Ostatní ocenitelná práva 2 298   1 496 3 794 

5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0     0 

B. II 

1.2 Stavby 76   455 531 

2 Hmotné movité věci a jejich soubory 16 937 3 074 1 905 15 769 

4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0     0 

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0     0 

B.III 

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0     0 

3 Podíly - podstatný vliv 55 688     55 688 

6 Zápůjčky a úvěry – ostatní         

C. II 

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 15 152     15 152 

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0     0 

1.5.4 Jiné pohledávky 362     362 
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Počáteční a konečné zůstatky, zvýšení či snížení oprávek dlouhodobých aktiv v roce 2019 (v tis. Kč) 

Položka korekce dlouhodobých aktiv rozvahy 
Počáteční 
zůstatek 

Snížení Zvýšení 
Konečný 
zůstatek  

B. I 

2.1 Software 86 003   5 961 91 964 

2.2 Ostatní ocenitelná práva 3 794    602 4 396 

5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0     0 

B. II 

1.2 Stavby 531  507 1 038 

2 Hmotné movité věci a jejich soubory 15 769 2 619 3 193 16 343 

4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0     0 

5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0     0 

B.III 

1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 0     0 

3 Podíly - podstatný vliv 55 688     55 688 

6 Zápůjčky a úvěry – ostatní         

C. II 

1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 15 152    15 152 

1.5.2 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0     0 

1.5.4 Jiné pohledávky 362    362 

 
Rozpis rezerv k 31. 12. 2018 v tis. Kč 

Titul rezervy Počáteční stav Tvorba Zúčtování rezervy Konečný zůstatek 

Nevyplacené odměny 3 858 3 465 3 858 3 465 

Zvýšení úrokových sazeb 128 451 8 839   137 290 

Poskytnuté úvěry 15 281 5 495   20 775 

Poskytnuté garance 2 442   2 121 321 

Ostatní rizika - soudní spory 151 988   0 151 988 

Rezerva na daň z příjmů 39 310 6 219  45 529 0 

 
Rozpis rezerv k 31. 12. 2019 v tis. Kč 

Titul rezervy Počáteční stav Tvorba Zúčtování rezervy Konečný zůstatek 

Nevyplacené odměny 3 465 3 551 3 465 3 551 

Zvýšení úrokových sazeb 137 290 75 630   212 920 

Poskytnuté úvěry 20 775                        11 196 9 579 

Poskytnuté garance 321    321 

Ostatní rizika - soudní spory 151 988 135 977 0 287 965 

Rezerva na daň z příjmů 0 53 334 34 948 18 386 

 
Přijaté dotace na programy PGRLF v roce 2018 v tis. Kč 

Poskytovatel dotace Typ dotace  Výše dotace 
Vyúčtování 

dotace v roce 
Definitivní 

přiznání dotace  

Ministerstvo zemědělství Finanční 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

 
 
Přijaté dotace na programy PGRLF v roce 2019 v tis. Kč 

 

 
 
 
 

Poskytovatel dotace Typ dotace  Výše dotace 
Vyúčtování 

dotace v roce 
Definitivní 

přiznání dotace  

Ministerstvo zemědělství Finanční 1 600 000 1 500 000 1 500 000 
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Odložená daň  
 

Rozpis odloženého daňového závazku (-) nebo pohledávky (+) k 31. 12. 2018 v tis. Kč 

  Účetní základna Daňová základna Sazba daně v % Odložená daň z příjmů 

Nezaplacené sankce -561   19 -107 

Opravné položky k pohled.  93 566 19 17 778 

Dlouhodobý majetek -1 534  19 -291 

Rezervy ostatní 140 935  19 26 778 

Daňová pohledávka   19 -44 157 

Pozn. - S ohledem na zásadu opatrnosti ocenění aktiv nebylo o odložené daňové pohledávce účtováno 
 

Rozpis odloženého daňového závazku (-) nebo pohledávky (+) k 31. 12. 2019 v tis. Kč 

  Účetní základna Daňová základna Sazba daně v % Odložená daň z příjmů 

Nezaplacené sankce -332   19 -63 

Opravné položky k pohled.   93 566      19 17 778  

Dlouhodobý majetek -1 648  19 -313 

Rezervy ostatní 216 470   19 41 129 

Daňová pohledávka     19 -58 531 

Pozn. - S ohledem na zásadu opatrnosti ocenění aktiv nebylo o odložené pohledávce účtováno 
 
 
Komentář k  rozvaze: 
 
AKTIVA: 
 
- ř. B.I. - Dlouhodobý nehmotný majetek, zejména software a ostatní ocenitelná práva. Snížení netto hodnoty proti 

roku 2018 o 2 342 tis. Kč způsobily odpisy ve výši 6 563 tis. Kč. Zařazení technického zhodnocení SW infrastruktury 
informačního systému do užívání bylo v celkové hodnotě 5 238 tis. Kč. Zvýšila se tak celková brutto hodnota DNM 
na 105 356 tis. Kč, nedokončený DNM  byl celý zařazen do užívání v roce 2019.  

-  ř. B.II. - Dlouhodobý hmotný majetek, zejména hmotné věci a jejich soubory. Došlo ke snížení stavu proti roku 2018 
o 3 453 tis. Kč v netto hodnotě. V roce 2019 dosáhlo pořízení nového DHM celkové hodnoty 522 tis. Kč. Toto 
navýšení bylo způsobeno realizací investic do kancelářské a výpočetní techniky. Odpisy DHM za rok 2019 činily 3 
700 tis. Kč, vyřazení prodejem nebo likvidací činilo celkem 2 619 tis. Kč. 

- ř. B.III.1 a 3. - Podíly ovládaná osoba a Podíly - podstatný vliv. V roce 2019 nedošlo oproti minulým obdobím k 
žádným dalším změnám ve struktuře podílů v rámci ovládaných osob.  

- ř. C.II.1. - Dlouhodobé pohledávky - V roce 2019 došlo k navýšení této položky o 69 125 tis. Kč.  Tento nárůst je 
způsoben poskytováním půjček a úvěrů v rámci programů PGRLF, a.s. Meziročně se tato hodnota změnila z 229 053 
tis. Kč na 298 178 tis. Kč. 

- ř. C.II.2. - Krátkodobé pohledávky - celkové zvýšení o 1 029 tis. Kč je způsobeno především zvýšením pohledávek 
z důvodu čerpání investičních úvěrů. Oproti tomu došlo ke snížení pohledávek z důvodu úhrad vratek dotací na 
pojištění. K ostatním vymáhaným pohledávkám ve správě fondu jsou vytvořeny opravné položky. 

-  ř. C.III. - Krátkodobý finanční majetek – zvýšení proti roku 2018 o 503 680 tis. Kč. Tento nárůst krátkodobého 
finančního majetku byl způsoben zejména nákupem pokladničních pokladních poukázek, které částečně nahradily 
peněžní prostředky ve spravovaném portfoliu. 

- ř. C.IV. - Peněžní prostředky – snížení o 136 173 tis. Kč vzhledem k provedeným převodům prostředků do 
spravovaných portfolií CP s lepšími možnostmi zhodnocení. 

- ř. D.I. - Časové rozlišení. Jedná se o uhrazené služby SW podpory produktů, které se vztahují i na rok 2019 a nákup 
drobného majetku v celkové hodnotě nad 100 tis. Kč časově rozlišeného na 3 roky. 
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PASIVA: 
  
-  ř. A.II. - Ážio a kapitálové fondy - snížení o 694 848 tis. Kč proti roku 2018 odpovídá přeúčtování zůstatku účtu Fond 

kapitálového dovybavení na účet Fond pro poskytování podpory PGRLF. 
 ř. A.III. - Fondy ze zisku – ostatní rezervní fondy - Rezervní fond byl naposledy navýšen v roce 2015 a k 31. 12. 2018 

dosahovala jeho hodnota 138.867 tis. Kč, což přestavuje 27,8 % základního kapitálu společnosti.  
         Statutární a ostatní fondy - zvýšení fondů tvořených ze zisku o 699 470 tis. Kč proti roku 2018 bylo způsobeno 

převodem zůstatku účtu Fond kapitálového dovybavení na účet Fond pro poskytování podpory PGRLF a přídělem 
ze zisku roku 2018 do fondu pro podporu zemědělských subjektů ve výši 8 225 tis. Kč . 

-       ř. A.IV.1. - Výsledek hospodaření – nerozdělený zisk minulých let – na základě rozhodnutí jediného akcionáře Mze 
ze dne 28.6.2019 o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 byl proveden příděl do fondů ve výši 10 225 tis. Kč, čímž 
byl nerozdělený zisk minulých let  ponechán v neměnné výši. 

-      ř. A.V. - Výsledek hospodaření běžného účetního období – celkové zvýšení hospodářského výsledku proti roku 
2018 o 35 118 tis. Kč bylo způsobeno vyšším finančním výsledkem hospodaření s CP. 

-  ř. B.I. - Rezervy - rezerva na daň z příjmů a ostatní rezervy vytvořené na základě vnitřního předpisu společnosti. 
Celkově se rezervy zvýšily proti roku 2018 o 218 703 tis. Kč. 

        Rezerva na daň z příjmů – rezerva na daň z příjmu po odečtení  uhrazené zálohy na daň z příjmu činí 18 386 tis.Kč.  
        Ostatní rezervy - byla zvýšena rezerva na zvýšení úrokových sazeb u smluv na podporu úroků z úvěrů, u kterých je 

v současné době nízké úrokové zatížení, o 75 630 tis. Kč na celkových 212 920 tis. Kč. Aktuální výše zúčtovaných 
podpor úroků z úvěrů nedosahuje maximální možné podpory vyhlášené fondem, což při očekávaném mírném růstu 
úrokových sazeb v dalších letech pravděpodobně změní výši přepočtené podpory. V roce 2019 došlo ke snížení 
rezervy na poskytnuté úvěry o výši 11 196 tis. Kč na konečných 9 579 tis. Kč. U rezervy k poskytnutým garancím 
nedošlo ke změně, celkovou hodnota činí 321 tis. Kč. Dále byla vytvořena rezerva na nevyplacené odměny členů 
statutárních orgánů za rok 2019 ve výši 3.551 tis Kč. Rezerva na ostatní rizika byla zvýšena o výši 135 977 tis. Kč 
z důvodu, že v budoucnosti stále existuje riziko vyplývající ze soudních sporů vedených proti PGRLF (viz výše tabulka 
rozpis rezerv). 

-  ř. C.I. - Dlouhodobé závazky - celkové zvýšení o 358 307 tis. Kč proti roku 2018 je způsobeno nižším objemem 
vyplácených podpor proti přislíbeným podporám v roce 2019 a mírným prodloužením podporovaných úvěrů 

-  ř. C.II. - Krátkodobé závazky - ke snížení stavu krátkodobých závazků proti minulému období o 124 039 tis. Kč došlo 
především díky poklesu přislíbených podpor a nově podporovaných úvěrů a s tím spojených výplat podpory a díky 
prodloužení podporovaných úvěrů. 

-  ř. D. I. - Časové rozlišení - výdaje příštích období. Z celkové hodnoty těchto řádků připadá podstatná část ve výši 
134 198 tis. Kč na přiznané podpory programu pojištění za roky 2016 až 2019, k jejichž výplatě dojde v roce 2020. 
Zbytek do celkové částky 141 419 tis. Kč připadá na časové rozlišení pronájmu kanceláří. 

 
 
Účetní jednotce nejsou známa žádná další významná rizika operací v oblasti poskytování půjček (rizika jsou účetně 
zohledněna tvorbou opravných položek), rizika vyplývající ze smluv o obhospodařování finančních aktiv a z uložených 
depozit (rizika jsou účetně vyjádřena tržním přeceněním k datu účetní závěrky vč. zaúčtování alikvotních úrokových 
výnosů), ani rizika v oblasti správy pohledávek a z titulu vedených soudních sporů (rizika jsou účetně vyčíslena tvorbou 
opravných položek a ostatních účetních rezerv). 
 
Vlastní kapitál 
 
Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období je uveden v samostatném výkazu Přehled o změnách vlastního 
kapitálu (viz kapitola III.1. Účetní závěrka – Příloha č. 3). 
 
Základní kapitál 

 

Druh akcií Počet akcií Nominální výše Nesplacená výše Lhůta splatnosti 

Na jméno 10 50 000 000,- Kč 0,- Kč  

Na majitele 0 0,- Kč   
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E. Doplňující informace k přehledu o peněžních tocích 

 

Zásada pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů: 
Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin, peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání 
běžného účtu a peníze na cestě. 
Za peněžní ekvivalenty se považují termínované vklady a depozitní směnky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a 
likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. 

Změna uplatňované zásady pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, změny v modelu, 
konstrukci a obsahové náplni ukazatelů oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků - nebyla. 

Případné kompenzace v peněžních tocích z provozní, investiční nebo finanční činnosti:   
A.1.1 Přehledu o peněžních tocích: částka ve výši 10 263 tis. Kč představuje hodnotu odpisů dlouhodobého majetku 
přesunutého z  řádku B.1. Dále z řádku A.1.2. byla přesunuta do řádku A.2.1. hodnota změny stavu opravných položek 
k pohledávkám ve výši 107 tis. Kč a z toho řádku hodnota odepsaných pohledávek ve výši 396 tis. Kč byla přesunuta do 
řádku A.1.2. 
Do řádku A.5. byla přesunuta změna stavu rezerv a daň z příjmů ve výši 34 948  tis. Kč. z řádku Z a řádku A.1.2. 
 
Popis kompenzace vytvořené rezervy na daň z příjmů do výše uhr. záloh na daň příjmů v r. 2018 

Uhrazené zálohy Tvorba rezervy na daň z příjmů Kompenzace do výše 

51 318 tis. Kč 6 219 tis. Kč 6 219 tis. Kč 

 
Popis kompenzace vytvořené rezervy na daň z příjmů do výše uhrazených záloh na daň příjmů v r. 2019 

Uhrazené zálohy Tvorba rezervy na daň z příjmů Kompenzace do výše 

34 948 tis. Kč 53 334 tis. Kč 34 948 tis. Kč 
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F. Ostatní informace 

 
Zisk běžného období 
 
V běžném období bylo dosaženo disponibilního zisku ve výši 45 343 tis. Kč. O rozdělení zisku běžného období rozhodne 
valná hromada. 
 

Informace o rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty v tis. Kč 

  2019 - návrh 2018 - skutečnost 

Převod na nerozdělený zisk minulých let  8 225 

Výplata dividend    

Použití na úhradu ztráty minulých let    

Převod do fondů ze zisku 45 345 2 000 

 
 
Výdaje na vědu a výzkum 
 
Účetní jednotka nemá žádné výdaje na vědu a výzkum a oblast ochrany životního prostředí. 
 
 
Záruky za jiný subjekt 
 
K 31. 12. 2019 bylo za všechny uplatněné záruky od počátku činnosti Fondu uhrazeno celkem 3 339 781 tis. Kč. 
Celková hodnota vydaných garancí za dosud nesplacené úvěry k 31. 12. 2019 činila 3 270 tis. Kč.  

 

Ke dni sestavení účetní závěrky nebyly evidovány splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, závazky veřejného zdravotního pojištění ani závazky vyplývající z daňových nedoplatků 
u místně příslušných daňových orgánů. 
 
 
Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti 
 
Účetní závěrka k 31. 12. 2019 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti a z tohoto důvodu 
neobsahuje žádné úpravy, které by mohly vyplývat z nejistoty nepřetržitého trvání společnosti. 
 
Na hospodaření společnosti v následujícím období budou mít mj. vliv níže uvedené skutečnosti: 

- skutečná výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství 
pro činnost Fondu, zejména pro zúčtování poskytnutých podpor k uzavřeným smlouvám 

- udržitelnost popřípadě rozšíření portfolia podpůrných programů Fondu včetně úrovně zájmu žadatelů o 
poskytované programy a s tím spojený celkový rozsah činnosti Fondu 

- vývoj průměrných úrokových sazeb v tuzemské ekonomice a na mezibankovním trhu 
- vývoj situace na finančních trzích (výnosy, tržní ceny, apod.) 
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G. Významné události nastalé mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky 

  
V návaznosti na schválený návrh státního rozpočtu pro rok 2020 byla rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 14. 
ledna 2020 poskytnuta Fondu dotace pro činnost v roce 2020 ve výši 500 mil. Kč, s účelem využití pro poskytované 
podpory v rámci všech platných programů a pro financování provozních výdajů Fondu v roce 2020. 
Dne 5. 2. 2020 začala ve společnosti působit odborová organizace. 
 
  
 
 
 
V Praze dne 25. března 2020 
 
 
 
 
 
Zpracovatel přílohy:  
Ing. Marcela Antošová, ředitelka ekonomického úseku    ………………………………………… 
 
 
 
 
Ing. David Nezval, vedoucí oddělení kontrolingu a reportingu    ………………………………………… 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Lacina, vedoucí oddělení účtárny     ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu:          
Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck, předseda představenstva    …………………………………………… 
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IV. Zpráva o vztazích 
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V Praze dne 25. března 2020 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu sestavil:  
Ing. Marcela Antošová, ředitelka ekonomického úseku   …………………………………….……. 
 
 
Ing. David Nezval, vedoucí oddělení kontrolingu a reportingu   …………………………….……………. 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu:     
Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck, předseda představenstva    …………………………………………… 
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V. Zpráva auditora 
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VI. Zpráva dozorčí rady 
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