
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) 

Doplňující informace ke kontrolní akci NKÚ č. 19/18 

Ke dni 31. 12. 2019 tvořilo území České republiky 53,3 % zemědělské půdy a 33,9 % lesních pozemků1. 

Produkce lesnického odvětví v základních běžných cenách dosáhla v roce 2018 úrovně 72,8 miliardy 

korun2. Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných 

výsledků roku 2019 výše 140,25 miliardy korun3. Celostátní podíl zaměstnanců v sektoru zemědělství, 

lesnictví a rybářství má klesající tendenci, průměrná měsíční mzda za ostatními sektory výrazně 

zaostává4.    

Graf č. 1: Podíl zemědělských a lesních pozemků na celkové rozloze státu k 31. 12. 2019 

 

Graf č. 2: Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2019 

 

Pro poskytování národních podpor v oblasti zemědělství, potravinářství, lesnictví a zpracování dřeva 

založilo v roce 1993 Ministerstvo zemědělství akciovou společnost Podpůrný a garanční rolnický  

a lesnický fond (PGRLF). Jejím cílem je poskytováním národních podpor zvýšit konkurenceschopnost 

těchto oborů, přispět k rozvoji venkova, podpořit zaměstnanost ve venkovských oblastech  

a v neposlední řadě zabezpečit potravinovou soběstačnost ČR5.  

                                                           
1 https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-v-cislech-aktualizovano-1552020 
2 https://www.czso.cz/csu/czso/lesnictvi-2019; Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva 
3 https://www.czso.cz/csu/czso/souhrnny-zemedelsky-ucet-predbezne-vysledky-2019 
4 https://www.czso.cz/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1-ctvrtleti-2020 
5 https://www.pgrlf.cz/o-spolecnosti/napln-cinnosti/ 
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V současné době existuje nabídka více než deseti podpůrných programů PGRLF6. Naposledy byl dne 

15. 6. 2020 otevřen program PROVOZ 2020 na snížení jistiny úvěru s alokací 500 milionů korun. 

Program cílí na malé a střední podniky, které napomáhají potravinové soběstačnosti ČR. To jsou 

především pěstitelé zemědělských plodin včetně tzv. citlivých komodit, či chovatelé hospodářských 

zvířat. Během několika dnů od spuštění tohoto programu registruje PGRLF více než 1200 přijatých 

žádostí7.  

Dlouhodobě nejúspěšnějším a tradičním programem PGRLF je však program Zemědělec zaměřený na 

investice do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení 

nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Portfolio těchto velmi často 

poskytovaných podpor doplňují programy podpory pojištění.   

Graf č. 3: Celkový počet schválených žádostí o podporu PGRLF 

 

Zdroj: Výroční zprávy PGRLF 

Graf č. 4: Hodnota aktiv PGRLF netto v miliardách korun 

 

Pozn.:  Aktiva PGRLF = Dlouhodobý majetek+ pohledávky + krátkodobý finanční majetek + peněžní prostředky  

+ časové rozlišení.  Zdroj: Účetní závěrky PGRLF 

  

                                                           
6 https://www.pgrlf.cz/o-spolecnosti/napln-cinnosti/ 
7 https://www.pgrlf.cz/wp-content/uploads/2020/06/TZ_PGRLF_Program-PROVOZ-2020-stale-otevren.pdf 
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Graf č. 5: Výsledek hospodaření PGRLF po zdanění v milionech korun 

 

Zdroj: Účetní závěrky PGRLF 
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