
From: Mareček Ondřej [mailto:marecek@pgrlf.cz]  
Sent: Tuesday, December 08, 2015 10:14 AM 
To: Ing. Jan Záhorka - Agrární komora ČR <zahorka@akcr.cz> 
Cc: Nekula Zdeněk <nekula@pgrlf.cz>; Ing. Martin Fantyš - Agrární komora ČR <fantys@akcr.cz> 
Subject: výše vkladů - Fond těžko pojistitelných rizik  
 
 
Vážený pane inženýre,  
          s odkazem na naši domluvu si Vám dovoluji odeslat informace, který se týkají  uvažovaných výší 
vkladů zemědělských podnikatelů do Fondu těžko pojistitelných rizik. Uvádím také, že finální podoba 
pravidel fungování Fondu těžko pojistitelných rizik, nebyla přijata. 
Děkuji Vám za spolupráci a v případě dotazů jsem k dispozici.  S pozdravem Ondřej Mareček   
 

Vkladem zemědělských podnikatelů se rozumí finanční příspěvek zemědělského podnikatele 
do Fondu těžko pojistitelných rizik ve výši součtu součinu hodnoty příspěvku za komoditu/ha 
a počtu hektarů předmětné komodity uvedené v Jednotné žádosti (tj. 150 Kč/ha orné půdy, 
chmelnic, zeleniny se závlahovým systémem, pícnin, luskovin/rok + 20 Kč/ha trvalého travního 
porostu, sadů/rok + 550 Kč/ha vinic, zeleniny bez závlahového systému/rok + 2400 Kč/ha 
rostlin pěstovaných ve školkách, které nejsou umístěny na pozemcích určených k plnění funkce 
lesa - bez závlahového systému/rok + 650 Kč/ha rostlin pěstovaných ve školkách, které nejsou 
umístěny na pozemcích určených k plnění funkce lesa - se závlahovým systémem/rok). 
V případech, kdy se jedná o komoditu, která není v přechozím výčtu uvedena, použije se 
kategorie „orná půda“ včetně výše vkladu u orné půdy uvedeného. O oprávněnosti zařazení 
rozhoduje PGRLF, a.s. Přehled výše příspěvků do Fondu těžko pojistitelných rizik viz tabulka – 
viz níže. Příspěvek se počítá vždy z veškeré, zemědělským podnikatelem obdělávané půdy (tj. 
počet hektarů uvedený zemědělským podnikatelem v Jednotné žádosti podané na Státní 
zemědělský intervenční fond v roce, pro který jsou hrazeny příspěvky zemědělského 
podnikatele do Fondu těžko pojistitelných rizik).  
 
Zemědělský podnikatel vstupuje do systému na základě smlouvy uzavřené s PGRLF, a.s. – 
žádost o uzavření smlouvy o vstupu do Fondu těžko pojistitelných rizik je uvedena na 
ww.pgrlf.cz. Zemědělský podnikatel, který vstoupí do systému v období od 1. dubna do 31. 
března následujícího roku, může obdržet podporu z Fondu těžko pojistitelných rizik nejdříve 
po ukončení uvedeného období. První vklad ve výši nejméně 50 % stanoveného ročního 
příspěvku hradí do 3 měsíců po ukončení uvedeného období.  Zbývající část ročního vkladu 
hradí do 8 měsíců po ukončení uvedeného období. Vklady pro další roky jsou hrazeny na 
základě již uzavřené smlouvy, a to pravidelně vždy k 30. červnu (nejméně 50 % stanoveného 
ročního vkladu) a zbývající část ročního vkladu do 30. listopadu. Příspěvek se vždy počítá z 
veškeré zemědělským podnikatelem obdělávané půdy (tj. počet hektarů uvedený 
zemědělským podnikatelem v Jednotné žádosti podané na Státní zemědělský intervenční fond 
v roce, pro který jsou hrazeny příspěvky zemědělského podnikatele do Fondu těžko 
pojistitelných rizik). Vzorový příklad: smlouva s PGRLF, a.s. o vstupu do systému je podepsána 
5. dubna 2017, první splátku vkladu je nutné uhradit do 30. 6. 2018 a druhou (zbývající část 
ročního vkladu) do 30. 11. 2018. Pro výpočet výše ročního vkladu se použijí údaje z Jednotné 
žádosti podané na Státní zemědělský intervenční fond v roce 2018. V dalším roce na základě 
již podepsané smlouvy je hrazen příspěvek ve výši 50% opět do 30. 6. a 30. 11. a použijí se 
údaje uvedené v Jednotné žádosti pro rok 2019, atd.  
 

                Vkladem státu se rozumí finanční příspěvek z rozpočtu Ministerstva zemědělství odpovídající 
výši součtu ročních vkladů zemědělských podnikatelů. Vkladem státu se také rozumí 
mimořádný finanční příspěvek ze státního rozpočtu, až do výše součtu ročních vkladů 
zemědělských podnikatelů za poslední dva roky, které předcházejí vyčerpání finančních 
prostředků Fondu těžko pojistitelných rizik.  

                 



Přehled výše příspěvků do Fondu těžko pojistitelných rizik – počítá se vždy z veškeré, 
zemědělským podnikatelem obdělávané půdy 

 
 

 Přehled výše příspěvků do Fondu těžko pojistitelných rizik Kč/ha/rok 

orná půda (komodity - obiloviny, olejniny, okopaniny a komodity 
nezařazené) 150 

chmelnice 150 

zelenina se závlahovým systémem 150 

pícniny 150 

luskoviny 150 

trvalý travní porost 20 

sady 20 

vinice 550 

zeleniny bez závlahového systému 550 

rostliny pěstované ve školkách – bez závlahového systému  2400 

rostliny pěstované ve školkách -  se závlahovým systémem  650 

 
 

 

Mgr. Ondřej Mareček 
ředitel úseku podpor 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
(PGRLF)  
Za Poříčskou branou 6 
186 00 Praha 8 - Karlín 

 

Telefon:   225 989 482, 602 495 749 
Fax:         225 989 405 
E-mail:     marecek@pgrlf.cz 
                www.pgrlf.cz 
 
 


