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Základní informace, změny oproti loňsku, příručka k intervenčnímu nákupu 
 
 

Pravidla intervenčního nákupu stanovuje Evropská komise a jsou platná pro všechny 
členské státy Evropské unie. Platební agentury členských států jsou pouze výkonnými orgány 
Evropské komise a mají omezenou možnost stanovená pravidla upravit. 
 
Analýza rizik 

Od loňského roku novelizuje nařízení Komise (ES) č. 1068/2005  nařízení Komise (ES) 
č. 824/2000 tím, že stanovuje přesné limity pro obsah kontaminujících látek v obilovinách, 
mezi jinými stanovuje i limit pro mykotoxiny a těžké kovy v zrnu. Obsahy kontaminujících 
látek v obilovinách bude opět Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) sledovat na základě 
analýzy rizik, kterou nyní aktualizují odborná pracoviště. Analýza rizik pro hospodářský rok 
2006/2007 bude dokončena  nejpozději k 30. září 2006. Komentář k přesnému výkladu 
kontaminujících látek, které budou sledovány a způsob sledování bude široké zemědělské 
veřejnosti podán před zahájením intervenčního nákupu obilovin. Již nyní je na základě 
zkušeností z intervenčních nákupu roku 2004, 2005 a údajů zpracovávaných odbornými 
pracovišti znám rizikový faktor pro sledování mykotoxinů (deoxynivalenolu, zearalenonu), a  to 
nález fusariozních zrn v obilovinách. O zpřísnění mezních hodnot kvalitativních 
parametrů u kukuřice nyní jedná Evropská komise, a dá se předpokládat, že 
vzhledem k jejich úpravě, stanoví nové srážky za kvalitu a upraví příplatek za 
vlhkost. 
 
Geneticky modifikované obiloviny 

Do intervenčního nákupu mohou být nabídnuty také geneticky modifikované obiloviny 
(GMO). Skutečnost, že se jedná o GMO, musí nabízející uvést již v nabídce a současně musí 
splňovat podmínky pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy, které plynou ze 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, z novely dotčeného zákona č. 441/2005 Sb. a 
vyhlášky č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikovaných odrůd, 
které jsou závazné pro pěstitele GM kukuřice.         

Vzhledem k tomu, že je nutné odlišovat produkty z GMO od ostatních a náležitě je 
označovat dle legislativy ČR i EU tak, aby byly ve výrobním řetězci zpětně dohledatelné, musí 
se jejich produkce oddělit nejen na poli, ale také během skladování a obchodování s nimi.  

Po sklizni GM obiloviny je pěstitel povinen označit produkt takové obiloviny jako GMO a 
takto označený jej bude moci nabízet do intervence. SZIF bude náhodným výběrem 
kontrolovat zda nabízející subjekt, producent či obchodník, nezanedbal označovací povinnost a 
neporušil tak právní a další závazné předpisy. V kukuřici nabízené do intervence bude SZIF 
dále provádět náhodnou kontrolu stop GMO tak, aby mohl již během skladování a při 
následném prodeji deklarovat intervenčně nakoupenou obilovinu jako nekontaminovanou GMO, 
resp. skladovat GMO plodinu odděleně a následně prodávanou plodinu označit jako GMO. 
 
Minimální nabízené množství, termíny, intervenční cena 

K intervenčnímu nákupu může producent nebo obchodník nabídnout minimálně 80 
tun pšenice obecné, ječmene obecného nebo kukuřice seté homogenního charakteru. 
Nabízená obilovina musí nezbytně tvořit ucelenou partii, která je oddělena od jiného zboží a 
jiných nabídek a má vyrovnané kvalitativní parametry. Příjem nabídek začne tradičně 
1. listopadu 2006 a potrvá do 31. května následujícího roku, přičemž obiloviny musí být 
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Tisková zpráva 

naskladněny nejpozději do 31. července. Výchozí intervenční cena zůstává i na dále ve 
výši 101,31 euro za tunu obilovin ve standardní kvalitě. K intervenční ceně se dále počítají 
cenové přirážky a srážky za kvalitativní parametry. 
 
Postup při podání nabídky do intervenčního nákupu 

Nabídka obilovin k intervenčnímu nákupu se podává písemně na formuláři SZIF. 
Formulář bude před zahájením intervenčního nákupu dispozici na www.szif.cz (sekce Společná 
organizace trhu/Komodity, Rostlinná výroba, Obiloviny, Intervenční nákup obilovin), na 
centrále SZIF a na regionálních odborech SZIF.  

Originál vyplněného formuláře, opatřený úředně ověřeným podpisem nabízejícího 
subjektu (statutárního orgánu nebo fyzické osoby) spolu s přílohou (kopií výpisu z Obchodního 
rejstříku nebo Živnostenského listu) doručí nabízející na centrální pracoviště SZIF (Ve 
Smečkách 33, 110 00 Praha 1). Podaná nabídka je závazná a není možné ji dále aktualizovat.  

SZIF posoudí nabídku do intervenčního nákupu po formální stránce, a pokud ji 
akceptuje, zašle nabízejícímu smlouvu o dodání obilovin, tzv. Závěrečný nákupní list. 
V Závěrečném nákupním listu SZIF uvede intervenční sklad, do kterého bude celá partie 
dodána, a měsíc dodání. Součástí Závěrečného nákupního listu je i výpočet paušálních 
dopravních nákladů dle vzájemné polohy nabízejícího skladu, intervenčního skladu 
a intervenčního centra. 

 
Intervenční centra 

Intervenční centrum je imaginární bod na mapě umístěný v oblasti, ve které je 
dlouhodobě významná produkce konkrétní obiloviny. Ve většině případů jsou intervenční 
centra stanovena v blízkosti skladů, které mají dostatečné technické vybavení pro skladování 
intervenčně nakoupených obilovin. Optimalizaci rozmístění intervenčních center by na základě 
podané žádosti České republiky měla ještě před zahájením intervenčního nákupu ze sklizně 
roku 2006 projednat Evropská komise.  
 
Nová příručka 

Okamžitě, jak bude ukončena aktualizace analýzy rizik a bude známo rozhodnutí 
Evropské komise, vydá SZIF příručku k intervenčnímu nákupu obilovin ze sklizně 2006. Ta 
bude následně k dispozici na centrále SZIF, na regionálních odborech SZIF a na www.szif.cz 
(na stejném místě jako formulář k intervenčnímu nákupu). 
 
 
Zdroj:  
Ing. Martin Foreth, 
vedoucí oddělení pro obiloviny 
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