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Na zvýšení soběstačnosti dostanou zemědělci a potravináři 

navíc 4,3 miliardy korun, rozhodla vláda 

 

Celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu dostanou na pomoc se 
zvládnutím současné krize čeští zemědělci a producenti potravin. Rozhodla o tom dnes 
vláda. Peníze, které budou moci primárně čerpat malé a střední podniky, mají především 
zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech. Menší část 
prostředků půjde také na boj proti kůrovci. 

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich 
obyvatel a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. V současné 
krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství a 
potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. 

Vláda dnes odsouhlasila navýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova o 3,3 miliardy korun. 
Většina peněz, celkem 2,3 miliardy korun, by měla jít na investice do zemědělských podniků. 
Šest set milionů korun dostanou zemědělci na zlepšení životních podmínek zvířat, zbylých 400 
milionů korun dostanou lesníci na pořízení techniky pro boj s kůrovcem. 

O 1 miliardu korun dnes vláda svým rozhodnutím posílila také rozpočet Podpůrného a 
garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). V rámci stávajících programů PGRLF 
refunduje část předepsaných úroků z komerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, 
v jejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a 
podnikatelů v oblasti lesnictví. 

„Chceme maximálně vyjít vstříc našim klientům v této krizové době. Jejich požadavky budeme 
individuálně posuzovat, abychom jim pomohli co možná nejvíce eliminovat negativní dopady 
na jejich podnikání,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.  

Fond 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 PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému 
kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu. 

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav 
peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů. Bude umožněn i odklad 
splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.   
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