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Pokyny pro poskytování podpor  
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. v rámci programu – „Provozní úvěry 

poskytované Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.“   

čj. PGRLF, a.s. 67179/2016 

 

A.1.  Vymezení pojmů  

A.1.1. „Českomoravskou společností chovatelů, a.s.“ se rozumí společnost se sídlem Hradištko, Benešovská 123, PSČ 252 09, 
IČO 261 62 539, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 6442 
(dále také „ČMSCH, a.s. nebo Žadatel“).  

A.1.2. "Provozním úvěrem " se pro účely těchto Pokynů rozumí úročený provozní úvěr poskytnutý Podpůrným a garančním 
rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen „PGRLF, a.s.“)  Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. za podmínek 
uvedených v těchto Pokynech pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem v rámci 
programu – „Provozní úvěry poskytované Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.“ (dále jen „Pokyny“). Úvěrové prostředky 
mohou být použity pouze k provoznímu financování Příjemce podpory - viz část C. 1. těchto Pokynů. Úvěr je poskytován v 
českých korunách.  

A.1.3. „Úrokovou sazbou Provozního úvěru“ se pro účely těchto Pokynů rozumí úroková sazba Provozního úvěru stanovená 
PGRLF, a.s. v souladu se Sdělením Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše 
vychází ze základní sazby založené na ročních sazbách peněžního trhu a z úvěrové marže stanovené podle ratingové 
kategorie Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. a kvality zajištění. Takto vypočtené úroky mohou být sníženy Podporou 
na snížení úrokového zatížení ve smyslu bodu A.1.4. a A.2.5.  

A.1.4.  „Podporou na snížení úrokového zatížení“ se pro účely těchto Pokynů rozumí podpora poskytnutá PGRLF, a.s. 
Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., a to na snížení úrokového zatížení Provozního úvěru (viz bod A.1.2.).  Podpora na 
snížení úrokového zatížení je poskytována v režimu de minimis, tj. v režimu a za podmínek stanovených nařízením Komise 
(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 
minimis nebo nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství. 

 

A.2. Výše Provozního úvěru, Úroková sazba Provozního úvěru a Podpora na snížení úrokového 
zatížení    

A.2.1. Maximální výše Provozního úvěru poskytnutého v rámci tohoto programu je 280 mil. Kč. Úvěr může být poskytnut opakovaně, 
avšak pouze v případě, že jistina posledního provozního úvěru poskytnutého v rámci tohoto programu podpory, byla zcela 
splacena včetně příslušenství, a to nejpozději k datu podání nové žádosti o provozní úvěr. 

A.2.2. Provozní úvěr je čerpán jednorázově ve prospěch účtu ČMSCH, a.s. 
A.2.3. Doba splatnosti jistiny úvěru je maximálně tři měsíce od doby vyčerpání úvěru (dne převodu úvěrových prostředků na bankovní 

účet ČMSCH, a.s.). Jistina Provozního úvěru může být splacena jednorázově. Předčasné splacení jistiny Provozního úvěru je 
dovoleno – bez sankce.  

A.2.4.  Úroky z Provozního úvěru jsou vypočítávány vždy k ultimu kalendářního měsíce nebo ke dni úplného splacení provozního 
úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. písemně oznámí ČMSCH, a.s. spolu se lhůtou k jejich úhradě, která nepřekročí 15 dní od 
oznámení jejich výše (neplatí v případech poskytnutí podpory na snížení úrokového zatížení ve smyslu A.1.4. těchto Pokynů). 
Oznámení dle předchozí věty může být provedeno také elektronickou poštou.  

A.2.5. Úroky z Provozního úvěru mohou být sníženy poskytnutím Podpory na snížení úrokového zatížení ve smyslu bodu A. 1.4. 
těchto Pokynů – podpora je poskytována v režimu de minimis. Platí však, že úrokové zatížení ČMSCH, a.s. plynoucí 
z Provozního úvěru musí činit minimálně 0,5 % p. a. 

A.2.6. Pro účely těchto Pokynů platí, že maximální výše Podpory na snížení úrokového zatížení každého poskytnutého Provozního 
úvěru je korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB ke dni poskytnutí 
podpory, a to vždy za předpokladu, že budou dodržena všechna ustanovení příslušného předpisu Evropské unie o podporách 
de minimis tj. nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis  nebo nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství.  

A.2.7. Provozní úvěr bude zajištěn minimálně blankosměnkou vystavenou ČMSCH, a.s.  
A.2.8. ČMSCH, a.s. odpovídá za účelové použití Provozního úvěru. 
A.2.9.   Další podmínky vztahu mezi PGRLF, a.s. a ČMSCH, a.s. budou upraveny ve smlouvě o Provozním úvěru a ve smlouvě o 

Poskytnutí podpory na snížení úrokového zatížení, a to včetně konkrétních podmínek čerpání, forem zajištění a případných 
sankcí.   

 
 
A.3. Ostatní  
  
A.3.1.  Příjem žádostí pro jednotlivá kola bude vyhlášen PGRLF, a.s. Obdobně bude postupováno při ukončení příjmu žádostí.  
A.3.2.  Jediný společník PGRLF, a.s. je oprávněn vyhlásit pozastavení, ukončení příjmu žádostí nebo naopak jeho opětovné otevření.  
A.3.3. Na Podporu není právní nárok.   
A.3.4.  ČMSCH, a.s. je povinna na vyžádání PGRLF, a.s. předložit i další dokumenty, které s předkládanou žádostí o poskytnutí 
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 Provozního úvěru či Podpory na snížení úrokového zatížení a poskytnutím Podpory souvisí. 
A.3.5.  Podpora nepřísluší Žadateli, který je v likvidaci nebo na jehož majetek byl prohlášen konkurs, probíhá konkursní řízení nebo 

řízení vyrovnací, nebo byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo probíhá řízení 
dle insolvenčního zákona, nebo na jehož majetek je nařízena exekuce. 

A.3.6.  Provozní úvěr se  ČMSCH, a.s. neposkytne v případě prodlení s úhradou splatných závazků vůči PGRLF, a.s., respektive 
v případě, že neuzavřela s PGRLF, a.s. příslušný splátkový kalendář, případně jinou dohodu o vypořádání.  

A.3.7.   ČMSCH, a.s. umožní kontrolu vyjmenovanými subjekty (viz bod A. 4. 2. Pokynů). 
A.3.8.  ČMSCH, a.s. uděluje PGRLF, a.s. souhlas se zveřejněním, zpracováním a uchováním v databázi PGRLF, a.s. svých 
 základních údajů uvedených ve smlouvě o podpoře uzavřené s PGRLF, a.s. 
A.3.9.  Jediný společník PGRLF, a.s. je oprávněn měnit Pokyny. 
A.3.10. Představenstvo PGRLF, a.s. je oprávněno podat výklad k těmto Pokynům. 
A.3.11.   ČMSCH, a.s. povede o provozních nákladech souvisejících s provozním financováním zemědělské prvovýroby (o veškerých 

výdajích skutečně vynaložených na provozní financování) samostatnou analytickou účetní evidenci, nebo jinak oddělí účetnictví 
vztahující se k činnostem, které souvisejí se zemědělskou prvovýrobou (např. střediskem nebo činností). 

A.3.12. Podpora se neposkytne Žadateli, vůči kterému byl v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory 
s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz. 

 

A.4. Kontrola  

A.4.1. Při nedodržení podmínek pro poskytnutí Podpory stanovených Pokyny a smlouvou uzavřenou mezi PGRLF, a.s. a 
ČMSCH, a.s. postupuje PGRLF, a.s. v souladu se smlouvou o podpoře, včetně stanovení případných sankcí (tj. například 
vrácení již poskytnuté Podpory, sankční úrok apod.).  

A.4.2. Kontrolu dodržování Pokynů zajišťuje PGRLF, a.s. svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty (např. MZe), případně 
oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující zaměstnanci PGRLF, a.s., nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů 
předloží kontrolovanému Příjemci podpory (nebo Žadateli o Podporu) písemné pověření PGLRF, a.s. ke kontrole a prokáží 
svou totožnost služebním průkazem. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých 
provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno posoudit dodržování podmínek 
stanovených smlouvou o podpoře a těchto Pokynů.  

 

B. Postup vyřizování žádostí 

B.1. Žádost a její vyřízení  

B.1.1. ČMSCH, a.s. předloží svoji žádost o poskytnutí Provozního úvěru a případně také žádost  o poskytnutí Podpory na snížení 
úrokového zatížení  na předepsaném formuláři, jehož vzor stanoví PGRLF, a.s. Všechny požadované údaje je nutno vyplnit, a 
to včetně všech příloh a případného čestného prohlášení k podpoře v režimu de minimis – platí v případech, kdy Žadatel žádá 
také o poskytnutí Podpory na snížení úrokového zatížení Provozního úvěru v režimu de minimis.   

B.1.2. Žádost se podává na PGRLF, a.s. PGRLF, a.s. může, vedle výše uvedeného způsobu podání Žádosti o poskytnutí Provozního 
úvěru a Podpory na snížení úrokového zatížení, stanovit i jiný způsob podávání Žádostí, který uvede na svých internetových 
stránkách www.pgrlf.cz.   

B.1.3. Datem podání žádosti se rozumí datum registrace žádosti PGRLF, a.s. 
B.1.4. PGRLF, a.s. žádost projedná a rozhodne o poskytnutí nebo neposkytnutí Provozního úvěru a případně také o poskytnutí 

Podpory na snížení úrokového zatížení a její konečné výši.  
B.1.5. Provozní úvěr a Podpora na snížení úrokového zatížení je poskytována na základě příslušných smluv o provozním úvěru a 

podpoře na snížení úrokového zatížení uzavřených mezi PGRLF, a.s. a ČMSCH, a.s. 
 
B.1.6. Standardní přílohy k žádosti o poskytnutí Podpory:  

vše kopie:  
- přiznání k dani z příjmů za 2 roky předcházející podání žádosti,  
- účetní závěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce za 2 roky předcházející podání žádosti,  
- aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty, k datu podání žádosti. 
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C.1. Program    

  
C.1.1. Účelem úročeného Provozního úvěru poskytnutého PGRLF, a.s. v rámci tohoto programu podpory je krátkodobé provozní 

financování Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.    
 
C. 1.1.1.  Provozní úvěr poskytovaný ČMSCH, a.s. a Podpora na snížení úrokového zatížení  
 

 Maximální výše Provozního úvěru je 280 mil. Kč.  
 Doba splatnosti Provozního úvěru nepřesáhne 3 měsíce od doby vyčerpání úvěru (ode dne převodu na účet 

ČMSCH, a.s.)  
 Čerpání Provozního úvěru je jednorázové, a to ve prospěch účtu ČMSCH, a.s. 
 Provozní úvěr může být poskytnut opakovaně, avšak pouze v případě, že jistina posledního provozního úvěru 

poskytnutého v rámci tohoto programu podpory, byla zcela splacena řádně a včas včetně příslušenství, a to nejpozději 
k datu podání nové žádosti o provozní úvěr. 

 
C. 1. 1. 2.  Specifická kritéria  

 
 Provozní úvěr nesmí být použit na pořízení investičního majetku.  
 Jistina Provozního úvěru může být splacena jednorázově.  
 Předčasné splacení jistiny Provozního úvěru je dovoleno – bez sankce.    
 Provozní úvěr bude zajištěn minimálně blankosměnkou vystavenou ČMSCH, a.s. 
 Úroková sazba Provozního úvěru je stanovena PGRLF, a.s. v souladu se Sdělením Komise o revizi metody 

stanovování referenčních a diskontních sazeb, přičemž její výše je závislá na aktuálních sazbách tuzemského 
mezibankovního trhu a na kreditní kvalitě Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. 

 Úroky z Provozního úvěru jsou vypočítávány vždy k ultimu kalendářního měsíce nebo ke dni úplného splacení 
Provozního úvěru a jejich výši PGRLF, a.s. písemně oznámí ČMSCH, a.s. spolu se lhůtou k jejich úhradě, která 
nepřekročí 15 dní od oznámení jejich výše. Takto vypočtené úroky mohou být sníženy poskytnutím Podpory na 
snížení úrokového zatížení ve smyslu bodu A. 1.4.  těchto Pokynů – podpora je poskytována v režimu de minimis. 
Platí však, že úrokové zatížení ČMSCH, a.s. plynoucí z Provozního úvěru musí činit minimálně 0,5 % p. a.   

 Pro účely těchto Pokynů platí, že maximální výše Podpory na snížení úrokového zatížení každého poskytnutého 
Provozního úvěru je korunový (Kč) ekvivalent částky 15 000 EUR přepočtený referenčním kursem stanoveným ECB 
ke dni poskytnutí podpory. 
 

 
C.1.2. Právním základem tohoto programu je zejména zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

Úrokovou sazbu Úvěru stanovuje PGRLF, a.s. v souladu s metodikou EU (viz Sdělení Komise o revizi metody stanovování 
referenčních a diskontních sazeb Úř. věst. C 14, 19.1. 2008, s. 6); nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1 - 
8.); nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství – (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 9 – 17).   

 
C.1.3.   Tyto Pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované PGRLF, a.s. nebo jinými PGRLF, a.s. k tomu určenými subjekty počínaje 

dnem 14. 9. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


