SZIF POMÁHÁ ZEMĚDĚLCŮM
Zemědělství, potravinářství a lesnictví patří k tradičním odvětvím národního hospodářství naší země. Mají za sebou staletí vývoje a právem náleží neodmyslitelně k životu společnosti. V devadesátých letech
minulého století došlo v naší zemi k velkým společenským a hospodářským změnám. Tyto změny se nevyhnuly ani oblasti zemědělství.
Zároveň s narovnáváním právních vztahů k půdě a majetku se objevila
potřeba vzniku státní instituce v působnosti Ministerstva zemědělství,
která by zmírňovala dopady tržního hospodaření na zemědělce. Tato
organizace se stala předchůdkyní dnešního Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Historicky významnou změnu pro naše zemědělství přinesl vstup České
republiky do Evropské unie a přijetí Společné zemědělské politiky EU.
Od té doby se čeští zemědělci mohou opřít o velkorysou finanční podporu z unijních zdrojů, kterou prostřednictvím jednotlivých dotačních
titulů administruje SZIF jako jediná akreditovaná platební agentura
pro daný sektor národního hospodářství. Škála aktivit je však mnohem pestřejší, než tomu bylo na začátku. Dnes lze prostřednictvím

SZIF žádat o 200 dotačních titulů či jiných administrovaných režimů.
Ať už se jedná o přímé nebo kompenzační platby, Program rozvoje
venkova, organizaci trhů komodit, zmírňování dopadů nečekaných
přírodních a jiných vlivů na zemědělce, nebo třeba propagaci kvalitních potravin a podporu zdravé výživy našich školáků. Mezi mimořádně významné činnosti SZIF patří i kontrolování toho, zda jsou dotace
užívány oprávněně.
Zemědělství v dnešní době ovšem neslouží „pouze“ k výrobě potravin.
Má také společenské, ekologické a kulturní funkce. Vždyť po staletí formovalo venkovský prostor naší země. Právě Program rozvoje venkova
spolu s Národními dotacemi motivují k tomu, aby venkovskému prostoru, krajině a životnímu prostředí vůbec byla věnována zasloužená
péče. Dalším nástrojem, zaměřeným na podporu a rozvoj venkova, je
Celostátní síť pro venkov, jejíž činnost spadá také do agendy Fondu.
Všechny uvedené i další okruhy činnosti SZIF jsou ve své podstatě zaměřeny k jedinému, hlavnímu cíli, kterým je naplnění poslání Fondu:
Pomáháme českému zemědělství.

Co je SZIF
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Co je SZIF
»» Akreditovaná platební agentura pro provádění opatření Společné zemědělské politiky (SZP) financovaných z Evropského
zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Státní zemědělský
intervenční fond byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.
»» Zprostředkující subjekt v rámci Operačního programu Rybářství (OP Rybářství), který je financován z Evropského
námořního a rybářského fondu (ENRF).
»» Instituce pověřená administrací některých Národních dotací.
»» Státní fond, který náleží do působnosti Ministerstva zemědělství.
»» Instituce, která na regionální úrovni administruje agendu Celostátní sítě pro venkov (CSV).
»» Kontrolní orgán, který provádí administrativní kontroly žádostí o dotace a kontroly na místě. Jejich cílem je ověřit
oprávněnost nároků žadatele a přidělených finančních prostředků.

Oblasti podpor administrované SZIF:
»» PŘÍMÉ PLATBY (PP)
»» PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV) 2007–2013/2014–2020
»» SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHU (SOT):
–– rostlinné komodity
–– živočišné komodity
–– dovozní a vývozní licence, záruky
»» OP RYBÁŘSTVÍ (OPR) 2007–2013/2014–2020
»» NÁRODNÍ DOTACE
»» ZNAČKY KVALITNÍCH POTRAVIN
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Historie SZIF
»» 1993 – při rozdělení ČSFR vznikl Státní fond tržní regulace v zemědělství (SFTR).

»» 2000 – vstoupil v platnost zákon č. 256/2000 Sb., který upravoval a rozšiřoval působnost SFTR a měnil název na Státní zemědělský
intervenční fond. Vznikla agentura SAPARD pro administraci předvstupního programu.

»» 2003 – došlo k novému organizačnímu uspořádání SZIF – vzniklo 7 nových regionálních pracovišť (Odbory SZIF – NUTS II)
a k rozhodnutí o sloučení SZIF, agentury SAPARD a Agrární platební agentury APA.

»» 2004 – SZIF byla udělena akreditace jako platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky (SZP)
financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu.

»» 2007 – SZIF byla udělena akreditace jako platební agentuře pro provádění opatření SZP financovaných z Evropského zemědělského
záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

»» 2008 – oficiálně byla zahájena činnost Celostátní sítě pro venkov (CSV). Od roku 2014 SZIF plní funkci koordinátora CSV, na
regionální a krajské úrovni je organizace zajišťována regionálními a krajskými pracovišti SZIF.

»» 2013 – do organizační struktury SZIF byly v rámci restrukturalizace zemědělského rezortu začleněny Agentury pro zemědělství
a venkov (AZV), nynější Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL).

»» 2015 – SZIF začíná provádět aktualizaci půdního registru LPIS.
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Přímé platby

Přímé platby jsou dotace poskytované na zemědělsky obhospodařovanou plochu. Jedná se o podporu, která je poskytována
od roku 2004 podle pravidel Společné zemědělské politiky EU a tvoří největší podíl vyplácených dotací v zemědělství. Jsou
financovány výhradně ze zdrojů EU, mimo Přechodných vnitrostátních podpor, které jsou plně hrazeny z rozpočtu ČR.

Pro období 2015–2020 jsou přímé platby zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí pomocí režimu Greening,
generační obměnu na venkově prostřednictvím podpory pro mladé zemědělce a na podporu odvětví, která čelí určitým
obtížím či jsou velmi důležitá z hospodářského, sociálního nebo environmentálního hlediska. Jedná se o vícesložkový model
podpor, zemědělští podnikatelé mohou žádat o různé podpory prostřednictvím „multifunkčního“ formuláře Jednotná žádost.
Podmínkou pro získání dotace v rámci přímých plateb je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním
zemědělcem a obhospodařoval zemědělskou půdu, která je na něj evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS podle
uživatelských vztahů.

Přímé platby zahrnují následující podpory:
•

JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)

•

PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

•

PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GREENING)

•

DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI (VCS)
»» podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
»» podpora na produkci konzumních brambor
»» podpora na produkci chmele
»» podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
»» podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností
»» podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností
»» podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
»» podpora na produkci cukrové řepy
»» podpora na produkci bílkovinných plodin
»» podpora na chov telete masného typu
»» podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
»» podpora na chov bahnice nebo na chov kozy

•

PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY (PVP)
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Jednotná platba na plochu (SAPS)

(SAPS = z angličtiny Single Area Payment Scheme) je nejrozšířenější zemědělskou dotací. Ročně o ni žádá kolem třiceti tisíc
zemědělců. Jedná se o základní platbu na hektar. Získá ji žadatel, který obhospodařuje minimálně 1 hektar zemědělské půdy
s kulturou: standardní orná půda, úhor, travní porost, trvalý travní porost, vinice, chmelnice, sad, školka, rychle rostoucí dřeviny,
jiná trvalá kultura, zalesněná půda, případně další kultura oprávněná pro dotace.

Platba pro mladé zemědělce

zvýhodňuje zemědělce do 40 let, kteří s podnikáním začínají nebo ho zahájili nejpozději 5 let před podáním první Jednotné žádosti.
Představuje 25% příplatek na prvních 90 hektarů k platbě SAPS.

Greening

neboli Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí přináší navýšení dotace SAPS
o 55 %. Splnění těchto podmínek je povinné pro všechny žadatele o Jednotnou platbu na plochu a je tedy nedílnou součástí SAPS.
Pro její získání je třeba splnit tři podmínky: diverzifikaci plodin (pěstování stanoveného počtu plodin v závislosti na rozloze orné
půdy), vyhrazení plochy využívané v ekologickém zájmu (touto plochou může být například krajinný prvek, mez, příkop, úhor,
zalesněné plochy, plochy s meziplodinami nebo plodinami vážícími dusík atd.) a zachování trvalých travních porostů na určitém
podílu zemědělské půdy.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS)

(VCS = z angličtiny Voluntary Coupled Support), která je určena na podporu „citlivých“ sektorů, je spojena s pěstováním náročných
plodin nebo chovem hospodářských zvířat. Jedná se o finanční podporu vázanou na produkci. Výše dotace na plodiny se odvíjí
od rozlohy způsobilé plochy (minimální výměra je 1 ha), dotace na zvířata od jejich počtu, případně se jedná o kombinaci obou
(podpora na produkci bílkovinných plodin), kdy rozhoduje výměra spolu s dodržením intenzity chovu hospodářských zvířat. Nová
Společná zemědělská politika pro období 2014–2020 rozšířila výčet citlivých komodit, na které poskytuje dotace, a ve srovnání
s předchozím obdobím na ně také vynakládá více prostředků. Mezi nové platby patří podpora produkce zeleninových druhů s vysokou
a velmi vysokou pracností, dále podpora produkce ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností a podpora produkce
bílkovinných plodin.

Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)

slouží k dorovnání podpor u vybraných komodit, které byly znevýhodněny pro zemědělce v ČR oproti původním státům EU.
Jedná se o platby na zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, krávy bez tržní produkce mléka,
ovce a kozy.
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FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYNALOŽENÉ
NA OPATŘENÍ PŘÍMÝCH PLATEB
V ROCE 2016

SAPS 50,5 %
Mladý zemědělec 0,3 %
Greening 27,8 %
PVP 3,6 %
VCS celkem 17,8 %
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Program rozvoje venkova a Celostátní síť pro venkov
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Program rozvoje venkova 2014–2020
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, posílení zaměstnanosti na venkově
a podpora vstupu mladých lidí do zemědělství. Program je také zaměřen na podporu diverzifikace ekonomických aktivit ve
venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.
Díky Programu rozvoje venkova (PRV) může získat české zemědělství v příštích letech téměř 97 miliard Kč, 63 miliard z rozpočtu EU
a 34 miliard z rozpočtu ČR.
V rámci PRV lze žádat o finanční podporu na projektová a neprojektová opatření. U projektových opatření žadatel předkládá
„projekt“ dle pravidel, o většinu neprojektových opatření se žádá prostřednictvím formuláře Jednotná žádost.
Pro žadatele je důležité sledovat harmonogram výzev PRV na internetových stránkách www.szif.cz.

PRV je zaměřen na následující opatření:
M01 Předávání znalostí a informační akce
Vzdělávací a informační akce, jejichž cílem je zvyšování kvalifikace pracovníků v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví.
M02 Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství
Využití poradenských služeb zemědělcům k zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování
vlivů změn klimatu.
M04 Investice do hmotného majetku
Investice do zemědělských podniků, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pozemkové úpravy a investice do
lesnické infrastruktury přispívající k dosažení konkurenceschopnosti v dané oblasti a k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji.
M06 Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
Podpora podnikatelských plánů mladých začínajících zemědělců a diverzifikace nezemědělských činností – venkovská turistika,
zpracování obnovitelných zdrojů energie, nepotravinářské využití zemědělské produkce, obnova řemeslné výroby apod.
M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
Zalesňování a zakládání lesů, preventivní opatření v lesích i obnova po kalamitách a povodních, ochrana melioračních a zpevňujících
dřevin, neproduktivní investice v lesích, investice do techniky, technologií v lesnictví, technické vybavení dřevozpracujících provozoven.
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M10 Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
Podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržba krajiny.
Opatření je zaměřeno na pěstování ovoce, révy vinné a zeleniny s postupy šetrnými k životnímu prostředí, ošetřování travních
porostů na cenných stanovištích, protierozní zatravňování orné půdy, biopásy a na ochranu čejky chocholaté i dalších druhů ptáků
hnízdících v zemědělské krajině.
M11 Ekologické zemědělství (EZ)
Podporuje způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšováním životního prostředí, krajiny a jejich
vlastností. Má obdobná zaměření jako AEKO, ale žadatelem musí být ekologický zemědělec.
M12 Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
Zaměřeno na obhospodařování trvalých travních porostů v oblastech Natura 2000 s překryvem s 1. zónou NP nebo CHKO.
M13 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)
Poskytuje se na zemědělskou půdu s kulturou standardní orná půda, travní porost, úhor, trvalý travní porost, vinice, chmelnice,
ovocný sad, školka, rychle rostoucí dřeviny a jiné trvalé kultury obhospodařované v horských nebo jiných, méně příznivých či
specifických oblastech.
M14 Dobré životní podmínky zvířat
Slouží ke zlepšení podmínek dojeného skotu a prasat. Podpora cílí na zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, zlepšení stájového
prostředí v chovu dojnic, zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy, zlepšení životních podmínek v chovu prasat a zvětšení
plochy pro odstavená selata.
M15 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Zaměřeno na zachování porostních typů lesních porostů v oblastech Natura 2000 a zvláště v oblastech chráněných území a na
ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin na lesní půdě.
M16 Spolupráce
Podporuje vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě i při zpracování produktů a jejich uvádění na
trh, sdílení zařízení a strojů, spolupráci mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů při zajišťování biomasy pro
výrobu energie a v průmyslových procesech.
M19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)
Intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Zajišťují Místní akční skupiny (MAS), které sdružují soukromý
a veřejný sektor působící na vymezeném subregionálním území.
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Celostátní síť pro venkov
Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe) jako komunikační platforma
za účelem propagace Programu rozvoje venkova (PRV). Pro období 2014–2020 je agenda CSV rozdělena mezi MZe a Státní
zemědělský intervenční fond.
MZe vykonává aktivity CSV na celostátní úrovni. SZIF převzal agendu od Ministerstva na regionální úrovni. Na každém
Regionálním odboru SZIF pracují jeden až dva koordinátoři CSV, kteří na základě ročních regionálních prováděcích plánů připravují
a realizují akce CSV, např. školení a workshopy pro žadatele PRV, propagační a informační akce, semináře a exkurze ke
sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV.
Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství.
CSV sdružuje mnoho významných subjektů - partnerů, kteří působí na venkově a přispívají k jeho rozvoji. Velmi důležitý je i přístup
zdola nahoru, který umožňuje získávání zpětné vazby pro orgány státní správy.

Cíle Celostátní sítě pro venkov:
»» Být komunikačním a marketingovým nástrojem PRV a podpořit atraktivitu venkovského území České republiky
»» Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství, a tím přispět ke stabilizaci
venkovských oblastí
»» Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické pomoci pro projekty
národní a mezinárodní spolupráce
»» Sběr a zpracovávání informací a údajů o nejlepší praxi, poznatcích a osvědčených postupech s cílem identifikovat, šířit
a upevňovat nejefektivnější nástroje rozvoje venkova a zemědělství, a zvýšit tak účinnost politiky rozvoje venkova
a zemědělství
»» Organizace seminářů, setkání a pracovních skupin, týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství
»» Šíření informací o PRV, dostupném poradenství, problematice venkova a zemědělství
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Společná organizace trhu
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Společná organizace trhu (SOT)
Společná organizace trhu (SOT) je soubor opatření Evropské unie zaměřený na vybrané zemědělské komodity. Tento soubor zahrnuje
intervenční opatření, dotace, licenční politiku při dovozu a vývozu mimo státy EU, mimořádná opatření, úpravu obchodních podmínek
a podobně.
Pro každou oblast SOT jsou v závislosti na specifikách daného produktu ustanovena společná pravidla platná pro všechny členské
státy Evropské unie.
Cílem SOT je minimalizovat výkyvy v nabídce a poptávce jednotlivých komodit i v cenách vyplácených zemědělcům
a zároveň stabilizovat ceny pro spotřebitele. Společná organizace trhu se dělí na dva hlavní okruhy, a to rostlinnou a živočišnou
výrobu. Podpory SOT jsou financovány z evropských peněz prostřednictvím Evropského záručního zemědělského fondu (EZZF),
některé jsou spolufinancovány z rozpočtu ČR.

SZIF administruje následující režimy SOT:
A) REGULACE VNITŘNÍHO TRHU EU:
»» Intervenční nákupy a prodeje (obiloviny, sušené odstředěné mléko a máslo, hovězí maso)
»» Podpory a dotace (např. Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, podpora soukromého skladování mléčných
výrobků, masa a cukru, podpora organizacím producentů ovoce a zeleniny, podpora na restrukturalizaci vinic, podpora
investic u vína, podpora včelařství, podpora propagačních opatření zemědělských a potravinářských výrobků)
»» Kvóty (cukr)
B) REGULACE OBCHODU SE TŘETÍMI ZEMĚMI:
»» Vydávání dovozních a vývozních licencí
»» Mimořádná opatření
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Intervenční nákupy a prodeje
Odčerpávají přebytky z volného trhu za stanovené intervenční ceny a tím plní funkci tzv. záchranné sítě pro zemědělce. Intervenční
cena dává jistotu, že pokud se nepodaří uplatnit zboží na volném trhu, lze jej prodat alespoň za cenu intervenční. Týká se obilovin,
másla, sušeného odstředěného mléka a hovězího masa.

Podpory a dotace
Školní programy – Projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol napomáhají zdravé výživě, osvojení správných stravovacích
návyků, bojují proti obezitě a přispívají ke zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných výrobků u školáků. Ovocné a zeleninové
produkty dostávají žáci zcela zdarma, stejně tak od školního roku 2017/2018 neochucené mléčné produkty, na které si dříve žáci
přispívali. Na ochucené mléčné výrobky částečně přispívají rodiče zapojených žáků.
Podpora soukromého skladování – Režim soukromého skladování slouží ke zmírnění nerovnováhy na trhu, kdy lze z důvodu
nízké ceny komodity využít její uskladnění na určitou dobu. Lze využít pro obiloviny, mléčné výrobky, maso nebo cukr.
Podpora organizacím a seskupením producentů – Producenti se spojují do větších sdružení a vytváří organizace producentů,
které jsou schopny lépe odolávat tlaku supermarketů a obchodních řetězců. Těmto organizacím je vyplácena podpora. Kromě
organizací producentů fungují i předběžně uznaná seskupení producentů, která usilují o získání registrace jako organizace producentů.
V ČR existují organizace producentů v odvětví mléka, ovoce a zeleniny, ale je možnost jejich založení také v dalších odvětvích.
Podpora na investice u vína a restrukturalizaci vinic – V rámci SOT lze podpořit investice na dřevěné sudy, speciální kvasné
nádoby pro výrobu červených vín a cross-flow filtry na víno. Zároveň je poskytována podpora na restrukturalizaci vinic jako například
na přesun vinice do svahu, na změnu odrůdové skladby vinice nebo na techniku zlepšující obhospodařování vinice.
Podpora včelařství – Dotace se poskytuje registrovaným chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů, z. s., na několik
opatření: technická pomoc (vzdělávání, investice), boj proti varroáze, racionalizace kočování, úhrada nákladů na rozbory medu
a obnova včelstev.

16

Podpora propagačních opatření zemědělských a potravinářských výrobků – Česká republika, stejně jako ostatní členské
státy EU, má možnost využívat podpory ze společných fondů EU k realizaci propagačních programů, jejichž cílem je marketing
a zlepšení odbytu zemědělských a některých potravinářských výrobků jak na společném trhu, tak na trzích třetích zemí.

Kvóty
Kvóty cukru – Vstup ČR do EU znamenal pro odvětví pěstování cukrové řepy, výroby cukru a bramborového škrobu zavedení
mechanismů SOT. Jedná se především o systém kvót a produkčních dávek. Na podzim 2017 by měly být kvóty na cukr zrušeny.
Monitoring tržní produkce mléka – Mléčné kvóty byly ukončeny 1. dubna 2015. Protože je nezbytné vývoj trhu sledovat, jsou
měsíčně monitorovány dodávky syrového kravského mléka od producentů mlékárnám či odbytovým družstvům.
Tyto informace jsou měsíčně vyhodnocovány v rámci celé EU, která zřídila monitorovací agenturu Milk Market Observatory. Informace
o vývoji produkce, cenách mléka a mléčných výrobků, evropských a světových vývojových trendech jsou k dispozici na www.szif.cz.

Vydávání dovozních a vývozních licencí
Licence – Dovoz/vývoz vybraných zemědělských produktů ze třetích zemí do EU a z EU do třetích zemí podléhá povinnosti předložit
dovozní a vývozní licenci. Dovozní nebo vývozní licence uděluje povolení a zakládá závazek dovážet nebo vyvážet na základě licence
a během doby její platnosti přesně určené množství daných produktů.

Mimořádná opatření
Mimořádná opatření – Důležitou součástí SOT jsou také mimořádná opatření, která pomáhají zemědělcům při řešení rizik a krizí
v zemědělství. Může se jednat například o narušení trhů v souvislosti se zákazem vývozu živočišných či rostlinných komodit z EU
do jiných států, nebo o nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v produkci mléka.
Aby se zabránilo zhoršení situace, přistoupila EK ke stanovení výjimečných podpůrných opatření pro ovoce a zeleninu a pro
živočišnou výrobu.
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Operační program Rybářství
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Operační program Rybářství 2014–2020
Období 2014–2020 v odvětví akvakultury je podmíněno uplatňováním principů Společné rybářské politiky důsledně vycházející
z klíčového strategického dokumentu Evropské unie EVROPA 2020 postaveného na účinnějším využití veškerých zdrojů, inovací
a výsledků vědy a výzkumu a lidských zdrojů.

Společná rybářská politika Evropské unie

Operační program Rybářství 2014–2020 je dotačním nástrojem, prostřednictvím kterého lze čerpat prostředky z Evropského
námořního a rybářského fondu (ENRF), zároveň přispívá k provádění Společné rybářské politiky EU. Globálním cílem je udržitelná
a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, zvýšení konkurenceschopnosti a účinnějším využití zdrojů.

Akvakultura v České republice

V podmínkách České republiky je cílem programu udržitelný chov ryb a diverzifikace akvakultury. Souběžně s tím se ale
jedná také o rozvoj tradiční a osvědčené formy domácí akvakultury, kterou je produkce kapra. Významnou a specifickou formou
akvakultury a základem českého produkčního rybářství je hospodaření na rybnících. Na území ČR se nachází více než 24 000
rybníků a vodních nádrží o celkové ploše zhruba 52 000 hektarů. Kromě produkce tržních ryb má rybníkářství také důležitou funkci
vodohospodářskou, krajinotvornou a ochrannou.

Priority OP Rybářství 2014–2020 v České republice

Investice OP Rybářství 2014–2020 směřují především do tradiční akvakultury a intenzivních chovných systémů (recirkulačních
a průtočných), aby mohla být navýšena produkce ryb. K dalším cílům programu náleží investice do zvýšení podílu zpracovaných
ryb, propagace akvakultury spojená s nárůstem spotřeby ryb a využití vědeckých poznatků v podnicích akvakultury.

Role SZIF

Na období 2014 až 2020 je v rámci OP Rybářství pro Českou republiku vyčleněna částka zhruba 1,1 miliardy korun. Poskytovatelem
dotací je Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond zastává roli zprostředkujícího subjektu. SZIF zajišťuje
administraci projektů OP Rybářství prostřednictvím Regionálních odborů na základě Dohody o delegování.
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Národní dotace
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Národní dotace
Česká republika podporuje z národních zdrojů celou řadu potřebných aktivit prostřednictvím konkrétně cílených programů. Přispívá
tím k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.
Od 1. ledna 2015 byl SZIF Ministerstvem zemědělství pověřen, aby v rámci Národních dotací prováděl administraci žádostí
o některé podpory. Žádosti o dotace přijímá SZIF prostřednictvím svých regionálních pracovišť Oddělení příjmu žádostí a LPIS
(OPŽL), kontroluje jejich formální správnost, zaznamenává je do informačního systému a u vybraných dotačních programů
provádí také kontroly na místě.
Státní zemědělský intervenční fond byl Ministerstvem zemědělství rovněž pověřen administrací opatření, která řeší negativní
dopady mimořádných událostí, jako jsou povodně, sucha nebo mrazy. Další významnou činností SZIF je statistické
zpracování dat v období žňových prací. Prostřednictvím OPŽL jsou týdně získávány a následně zpracovány údaje o průběhu
sklizně základních obilovin a řepky v jednotlivých krajích ČR.

Programy Národních dotací zahrnují široké spektrum aktivit a okruhů českého
zemědělství a potravinářství. K těm nejvýznamnějším náleží:
»» ŠLECHTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A NÁKUP PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, PODPORA OZDRAVOVÁNÍ POLNÍCH PLODIN
»» PORADENSTVÍ V ŽIVOČIŠNÉ I ROSTLINNÉ VÝROBĚ
»» PODPORA ÚČASTI NA TUZEMSKÝCH I MEZINÁRODNÍCH OBOROVÝCH VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH, UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VENKOVA, RYBNÍKÁŘSTVÍ A MIMOPRODUKČNÍ FUNKCE RYBNÍKŮ
»» PROVOZ POTRAVINOVÝCH BANK
»» PODPORA ÚČASTI PRODUCENTŮ V REŽIMU JAKOSTI MLÉKA
»» PODPORA NADSTANDARDNÍ POHODY ZVÍŘAT
»» PODPORA ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
»» ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
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Kontroly
Účel kontrol
Cílem kontrol je ověřit oprávněnost nároků žadatele a přidělených finančních prostředků. Kontrolní systém SZIF představují
administrativní kontroly každé žádosti a kontroly na místě provedené v závislosti na dotační oblasti buď u všech žádostí, nebo
u vzorku žádostí. SZIF provádí kontroly ve všech oblastech dotací, které administruje.

Kontroly v rámci IACS
Kontroly IACS (Integrovaný administrativní a kontrolní systém EU) se provádí u podpor souvisejících s půdou, tedy u přímých
plateb, neprojektových opatření PRV a některých dotací v rámci Společné organizace trhu.
Tyto kontroly probíhají formou dálkového průzkumu Země na základě satelitních snímků či leteckých fotografií, nebo fyzickou
kontrolou na místě prostřednictvím našich terénních inspektorů. Naši pracovníci používají moderní měřické přístroje GNSS
validované Evropskou komisí, které určí hranice obhospodařovaných pozemků s přesností na desítky centimetrů.
Při kontrole ploch se ověřuje hranice a způsobilá výměra zemědělských pozemků, kontroluje se zemědělská kultura, případně
i pěstovaná plodina, a také to, zda jsou plněny další podmínky způsobilosti či cross compliance.
SZIF zároveň část kontrol deleguje na jiné organizace. Jedná se zejména o kontroly v souvislosti s hospodářskými zvířaty (Česká
plemenářská inspekce), s půdou a rostlinami (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a s lesy (Ústav pro hospodářskou
úpravu lesů).

Kontroly na místě
Kontroly na místě probíhají také u ostatních dotačních oblastí, na které se nevztahuje IACS, tedy u Společné organizace trhu,
projektových opatření Programu rozvoje venkova, Operačního programu Rybářství a Národních dotací. Žádosti i projekty
jsou kontrolovány ve všech fázích, před proplacením i po něm. Může se jednat o plánované i neplánované kontroly. Důležité jsou
také následné kontroly ex post, které ověřují dodržování lhůty vázanosti projektu na účel.
Zároveň je také SZIF ohledně způsobu realizace kontrol na místě pravidelně podrobován misím ze strany auditních orgánů EU a ČR,
které zjišťují, zda jsou kontroly prováděny v dostatečném počtu, rozsahu a kvalitě.
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LPIS
Registr půdy LPIS
Registr půdy LPIS (Land Parcel Identification System) je jedním ze základních prvků Integrovaného administrativního kontrolního
systému (IACS).
Jeho hlavním účelem je jednoznačná identifikace zemědělských pozemků a primárně slouží jako referenční databáze
k ověřování údajů uvedených v žádostech o dotace, které jsou poskytovány ve vazbě na zemědělskou půdu.

Evidence půdy podle uživatelských vztahů
LPIS je tvořen zejména evidencí půdy podle uživatelských vztahů. Tato evidence se skládá z evidence půdy, hospodářství
podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat a ekologicky významných prvků. Data jsou zobrazována na podkladě
barevných digitálních ortofot.

Správa LPIS
Správcem LPIS v České republice je Ministerstvo zemědělství, aktualizaci dat provádí SZIF. Registr je průběžně aktualizován,
zejména na základě povinného ohlašování změn v užívání zemědělské půdy.
Kontaktním místem pro ohlašování těchto změn jsou Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Data evidence využití půdy jsou
zveřejněna prostřednictvím aplikace Veřejný registr půdy LPIS, která je dostupná na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

fLPIS
Žadatelé o dotace lesnických opatření v rámci Programu rozvoje venkova mají k dispozici rovněž mapovou aplikaci fLPIS. Podkladem
této aplikace jsou zákresy z Lesních hospodářských plánů a osnov. Lesní hospodářské plány a osnovy však ne vždy odpovídají svojí
přesností podmínkám Integrovaného administrativního kontrolního systému (IACS), v rámci něhož jsou víceleté závazky v Programu
rozvoje venkova administrovány. Z tohoto důvodu mají žadatelé možnost hranice zařazovaných porostních skupin upřesnit.
Aplikace též umožňuje upřesňovat důležité atributy, jež mohou být v podkladech zastaralé. Tímto lze předcházet případným sankcím
z kontrol na místě a velkou měrou dojde i ke zjednodušení a zrychlení procesu administrace žádostí.
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Využití družicových dat v činnosti SZIF
Copernicus – Evropský program pro pozorování Země
Hlavním cílem tohoto programu, který vyvíjí Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Evropskou komisí, je poskytovat
přesné, aktuální, včasné a snadno dostupné informace pro sledování stavu životního prostředí, klimatických změn a zajištění civilní
ochrany. Dálkový průzkum Země prostřednictvím satelitů umožňuje pozorování i nedostupných míst a v případě radarového
průzkumu poskytuje data i z oblastí s častým výskytem oblačnosti.

Družice Sentinel-1 a Sentinel-2

V roce 2015 a 2016 uvedla ESA v rámci projektu Copernicus do provozu nové družice Sentinel-1 a Sentinel-2. Satelit Sentinel-1
snímá zemský povrch prostřednictvím radaru, který umožňuje efektivní monitorování za každého počasí bez ohledu na denní
dobu. Senzor může na jeden záběr snímat zemský povrch o šíři 250 km s periodou 6 dní. Sentinel-2 představuje multispektrální
senzor s 13 spektrálními pásmy a s prostorovým rozlišením 10 metrů.

Využití družic Sentinel v zemědělství

Data ze satelitů Sentinel mají velký potenciál pro využití v zemědělském sektoru na regionální i celorepublikové úrovni. Měla
by mimo jiné sloužit jako prostředek pro podporu realizace Společné zemědělské politiky EU, včetně administrace a kontroly
žádostí o dotace. Je žádoucí, aby satelitní monitoring zemědělských aktivit byl dostupný v krátkých časových intervalech a v co
nejlepším prostorovém rozlišení.

Role SZIF

Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Výzkumným střediskem Evropské unie (DG JRC) a ESA inicioval
projekt CZ AGRI Copernicus s cílem ověřit a nastavit možnosti využití dat z družic Sentinel pro agendu zemědělského monitoringu,
administraci a kontroly žádostí o dotace Společné zemědělské politiky EU. Byla ověřena možnost automatické klasifikace jednotlivých
plodin nebo plodinových skupin. Data rovněž umožňují monitorovat vegetační stádia plodin, vývoj porostu, identifikovat změny
užití půdy a další. V rámci projektu byly zpracovány periodické celorepublikové plodinové mapy, které umožňují dynamicky
monitorovat strukturu plodin v ČR, a to až na úroveň jednotlivých pozemků evidovaných v LPIS.
Data ze Sentinelů byla v roce 2016 poprvé využita v rámci pilotního projektu při kontrolách na místě u žádostí o dotace
na plochu. Pro každý kontrolovaný pozemek z nich byla provedena automatická klasifikace plodin. Díky tomu došlo ke snížení počtu
kontrol v terénu, protože v případě pochybností byla plodina jednoznačně určena právě z dat satelitů Sentinel, takže už nebylo nutné
provádět dodatkové šetření v terénu.
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Jednotná žádost

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE
Jednotná žádost

SAPS, PVP, Greening, Mladý zemědělec,
Dobrovolné podpory vázané na produkci,
LFA, Natura 2000, AEO, AEKO, EZ,
Dobré životní podmínky zvířat

Žádost o zařazení AEKO, EZ
Žádost o změnu zařazení AEO, AEKO, EZ
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Jednotná žádost
Jednotná žádost je formulář, jehož prostřednictvím lze žádat o dotace hned na několik opatření najednou, a to v rámci
přímých plateb a neprojektových opatření Programu rozvoje venkova.
Jednotná žádost se podává každý rok přibližně od poloviny dubna do půlky května na místně příslušném Oddělení příjmu žádostí
a LPIS (OPŽL). V případě fyzických osob je určující trvalé bydliště, u právnických osob pak jejich sídlo.
Formulář včetně odpovídajících deklarací je možné podat elektronickou cestou, osobně nebo poštou. Nejrychlejším a nejefektivnějším
způsobem je elektronické podání přes Portál farmáře SZIF, který umožní rychlé vyřízení z pohodlí svého domova. Dalším
způsobem odeslání Jednotné žádosti je datová schránka nebo elektronická podatelna SZIF. Klienti SZIF najdou pracoviště OPŽL
v 65 městech ČR.

Jednotná žádost zahrnuje následující opatření:
•

JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)

•

PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ POSTUPY PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GREENING)

•

PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

•

PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY (PVP)

•

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

•

M13 PLATBY PRO OBLASTI S PŘÍRODNÍMI ČI JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI (LFA)

•

M12 PLATBY V RÁMCI SÍTĚ NATURA 2000 A PODLE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ

•

M10 AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO)

•

M11 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ (EZ)

•

M14 DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (DŽPZ NEBOLI WELFARE)

•

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ 2007–2013
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Portál farmáře SZIF
Portál farmáře je moderní komunikační nástroj pro žadatele o dotace, který umožňuje registrovaným uživatelům elektronické
podání žádostí z pohodlí svého domova.
Cílem je maximálně zjednodušit vyplňování žádostí. Zde si mohou žadatelé vygenerovat předvyplněnou žádost a sledovat průběh
její administrace včetně možnosti zobrazení výpisu komunikace se SZIF. Zároveň mají na Portálu farmáře přístup k individuálním
informacím o svých žádostech.

Rozdíl mezi Portálem farmáře MZe a Portálem farmáře SZIF
Portál farmáře Mze je rozcestníkem, respektive vstupní branou ke všem registrům a aplikacím v resortu MZe. Pomocí jednoho
přístupového jména Portál farmáře MZe zobrazí všechny systémy, do nichž má daný uživatel přístup. Portál farmáře SZIF je jedním
z těchto systémů. Jeho postavení je na rozdíl od registru LPIS nebo Integrovaného registru zvířat (IZR) specifické, protože se
jedná o samostatný portál, který je primárně určen pro přípravu žádostí o dotace a sledování průběhu administrace. S Portálem
farmáře MZe je propojen pouze prostřednictvím jednotného přihlášení, aby se uživatel při přestupu mezi portály nemusel opětovně
přihlašovat. Za veškerý obsah a podporu provozu Portálu farmáře SZIF odpovídá Státní zemědělský intervenční fond.

Služby Portálu farmáře (PF) SZIF zahrnují zejména:
»» PŘEDVYPLNĚNÍ DAT Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SZIF, REGISTRŮ POD SPRÁVOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
A VEŘEJNÝCH REGISTRŮ ČR DO APLIKACÍ PF A JEDNOTLIVÝCH ŽÁDOSTÍ NA ZÁKLADĚ PŘIDĚLENÉHO PŘÍSTUPU DO PF
»» PŘÍRUČKY PRO PODÁNÍ SAMOTNÝCH ŽÁDOSTÍ, PŘÍLOH A DALŠÍCH PODKLADŮ PRO ADMINISTRACI VČETNĚ FORMULÁŘŮ
»» AKTUALIZACI DAT ŽADATELŮ, MIMO DATA SPRAVOVANÁ V ZÁKLADNÍCH REGISTRECH ČR
»» ODESÍLÁNÍ PERSONALIZOVANÝCH INFORMACÍ A UPOZORNĚNÍ
»» NÁVODY K VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI PROSTŘEDNICTVÍM INSTRUKTÁŽNÍCH LISTŮ
»» MOŽNOST NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK PUBLIKOVANÝCH NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SZIF
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Podpora kvalitních potravin
Otázku kvality potravin vnímá SZIF jako jednu ze svých priorit a prostřednictvím značek KLASA a Regionální potravina
seznamuje veřejnost s kvalitní potravinářskou produkcí. Obě značky udílí ministr zemědělství.
Spotřebitelům tyto státem garantované značky přinášejí důvěryhodný a jednoduchý způsob, jak se snadněji orientovat mezi
potravinami na přesycených trzích. Důležitou součástí podpory značek je také edukace zákazníka v otázkách kvality potravin.
Výrobcům pomáhají značky zvyšovat prestiž a zviditelnit se. Program na podporu prodeje zahrnuje propagační a mediální
kampaně, prodejní akce s výrobci, značení v místech prodeje a spolupráci na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích.

Značka KLASA

Národní značka kvality KLASA byla zavedena v roce 2003. Za dobu své existence se stala nejen prestižní záležitostí pro její držitele,
ale především si získala důvěru obyvatel České republiky, kteří výrobky s logem KLASA při nákupech preferují. Rovněž výrobci
a zástupci obchodních řetězců velmi pozitivně hodnotí prodejnost těchto výrobků a vítají podporu kvalitní potravinářské produkce.
V současné době najdou spotřebitelé značku KLASA na více než 1 000 výrobcích, počet „KLASA“ výrobců převyšuje 200.
Značka je udělována pouze prověřeným zemědělským a potravinářským výrobkům, které splňují nadstandardní kvalitativní
a bezpečnostní kritéria. Požadavky pro udělení této značky jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské normy.
Oceněné výrobky jsou pravidelně kontrolovány dozorovými orgány, což spotřebitelům zaručí stabilní kvalitu nakupovaných potravin.
Značka je udělována na tři roky. Více na www.klasa.cz.

Značka Regionální potravina

Projekt Regionální potravina, který byl spuštěn v roce 2010, je zaměřen na podporu malých a středních podniků a producentů
potravin do 250 zaměstnanců a zároveň vychází vstříc vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů o tradiční potraviny s jasným domácím
původem. Spotřebitelé mohou nyní vybírat z více než 400 oceněných produktů.
O značku Regionální potravina se každoročně soutěží ve 13 krajích ČR. V každé z devíti kategorií ji může získat jen jeden výrobek.
Podmínkou je nejen výroba produktu v regionu, ale i podíl místních surovin nejméně 70 %. Hlavní surovina přitom musí být 100%
tuzemského původu. Značka je udělována na 4 roky. Více na www.regionalnipotravina.cz.

Další značky

Od druhé poloviny roku 2017 SZIF zajišťuje kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství. V jejím rámci
bude prezentovat značky BIO Produkt ekologického zemědělství (tzv. biozebra, jedná se o znak národní) a Evropské značení
ekologické produkce (tzv. biolist, značení nadnárodní). SZIF tak vhodným způsobem doplní stávající aktivity v této oblasti.
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Současná podoba SZIF
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Brno

Současná podoba SZIF
Státní zemědělský intervenční fond je organizačně uspořádán tak, aby mohl svým klientům zabezpečit bezproblémový průběh
administrace žádostí o dotaci od jejich příjmu až po vyplacení. Vzhledem k velkému počtu našich klientů i širokému spektru
dotačních podpor, o které mohou čeští zemědělci, lesníci a potravináři žádat, nabízí Fond rovnoměrné pokrytí po celé České republice.
Podporu zajišťujeme prostřednictvím Centrály SZIF v Praze, Regionálních odborů v 7 městech a 65 okresních pracovišť
Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Tato pracoviště jsou bývalé Agentury pro zemědělství a venkov, která jsou součástí SZIF od
1. ledna 2015.

Zaměstnanci SZIF
Ve Fondu pracuje téměř 1 200 zaměstnanců, na centrálním pracovišti je zaměstnána přibližně třetina z nich, dvě třetiny působí
v rámci jednotlivých pracovišť po celé ČR. V našich řadách jsou zaměstnanci nejrůznějších profesí od administrativních pracovníků
přes právníky, auditory až po kontrolory nebo specialisty v oboru IT.

Technická a metodická podpora pro žadatele
Žadatelé o dotaci mohou využít technickou a metodickou podporu prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871. Na základě
předvoleb jsou žadatelé přepojováni buď na informační linku SZIF, nebo pracovníky technické podpory. Své dotazy mohou také
zasílat písemně na e-mailovou adresu info@szif.cz.
Metodickou podporu poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 8 do 18 hodin, ohledně technické podpory pak mohou žadatelé
telefonovat ve všední dny od 7 do 19 hodin. Záznamová služba je v provozu o víkendech a v pracovních dnech od 19 do 7 hodin.
Důležitým informačním zdrojem jsou také webové stránky www.szif.cz, Portál farmáře SZIF nebo sociální sítě Facebook, Twitter,
LinkedIn či Instagram.

Centrála SZIF
Centrála Státního zemědělského intervenčního fondu se nachází na adrese:
Ve Smečkách 801/33
Praha 1
110 00
Česká republika
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PŘEHLED VYPLACENÝCH PROSTŘEDKŮ SZIF ZA SZP
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