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1. Rozpočet SZIF na rok 2004, jeho změny a čerpání k 31.
prosinci 2004
A. Rozpočet finančních prostředků na Společnou zemědělskou politiku
v
tis.Kč
rozpočet
a) P Ř Í J M Y :
1. Dotace:
ze SR (z kapitoly VPS) na SOT
dotace z EU na SOT
dotace ze SR ČR na činnosti delimitované z MZe
zvýšení dotace v kapitole MZe na HRDP
dotace z EU na HRDP
10 % záloha na dotaci z rozpočtu EU na HRDP
dotace z NF MF ČR na program SAPARD
celkem
2. Ostatní příjmy
zůstatek z roku 2003
převod z Pozemkového fondu ČR
tržby z prodeje pšenice a řepky
úvěr na řepku
překlenovací úvěr na HRDP
překlenovací úvěr na SOT
vrácená DPH
návratné kauce EU
propadlé kauce do rozpočtu SZIF
sankce za nesplnění podmínek
vratky přímých plateb
vratky HRDP
příjmy z úroků SAPARD
úroky od banky
ostatní příjmy
celkem
PŘÍJMY CELKEM
b) V Ý D A J E :
1. Přímé platby - jednotná platba na plochu
2. Horizontální plán rozvoje venkova celkem
a) horizontální plán rozvoje venkova
b) splátka překlenovacího úvěru
3. Operační program rozvoje venkova
4. Společná organizace trhu celkem
a) Finanční podpory celkem
z toho: podpora při stanovení produkčních kvót mléka
podpora programu "školní mléko"
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čerpání

plnění

základní

1. změna

3. změna

celkem

v%

4 430 000
3 025 000
0
0
0
0
0

4 430 000
1 131 343
7 937 000
0
5 284 162
0
1 865 450

4 430 000
187 468
7 900 000
630 000
0
1 699 000
1 638 772

4 430 000
148 271
5 017 686
0
0
0
1 585 027

100,0
79,1
63,5
0,0
x
0,0
96,7

7 455 000 20 647 955 16 485 240 11 180 984

67,8

0
0
142 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
6 000

101 834
200 000
106 015
0
0
5 310 000
0
0
0
0
0
0
0
9 200
1 047

101 834
200 000
148 435
58 985
1 370 594
297 968
8 463
0
0
250
0
0
0
9 200
1 047

101 834
200 000
148 627
58 985
0
336 574
9 666
70 796
49
965
2
3 017
26
6 773
5 053

100,0
100,0
100,1
100,0
0,0
113,0
114,2
x
x
386,0
x
x
x
73,6
482,6

158 500

5 728 096

2 196 776

942 367

42,9

7 613 500 26 376 051 18 682 016 12 123 351

64,9

0

5 600 000

5 600 000

2 854 870

51,0

0 11 365 343
0 6 710 343

6 136 993
6 136 993

2 072 115
2 072 115

33,8
33,8

0

4 655 000

0

0

0
7 613 500

37 000
7 508 258

0
5 273 251

0
4 817 680

x
91,4

1 221 000
750 000
95 000

1 706 674
1 050 000
123 046

910 099
755 463
57 666

894 957
755 433
57 565

98,3
100,0
99,8

2

x

podpora výroby kaseinu a kaseinátů
podpora soukromého skladování másla a SOM
podpory ostatního užití mléka
podpora soukr. skladování hovězího masa
soukr. sklad. vepřového masa (pronájem skladů)
podpora pro organ.prod. ovoce a zeleniny s OP
podpora stažení zboží z trhu
podpora na ovoce a zeleninu ke zpracování
b) Vývozní subvence celkem
z toho: subvence na vývoz mlékárenských výrobků
subvence na vývoz jatečných býků a masa
subvenc. vývozy jatečných prasat a selat
subvence na vývoz drůbežího masa
subvence na vývoz bramborového škrobu
subvence na vývoz sladu
vývozní subvence na zpracované výrobky
vývozní subvence na nezpracované výrobky
c) Dotace celkem
z toho: doplatek přímé platby pěstitelům brambor
podpora výroby bramborového škrobu
podpora výroby pšeničného škrobu
výrobní náhrady za zpracovaný škrob
náhrady na cukr pro chemický průmysl
náklady na řepku olejnou
finanční podpora nepotr. užití řepky
půda do klidu - doplatek za rok 2003
podpora uměle sušeného krmiva
d) Intervenční nákupy celkem
z toho
IN obilovin
IN másla a SOM
IN jatečného skotu
e) Ostatní náklady na SOT celkem
z toho: odvod DPH za prodej výrobků
splátka zbývajícího úvěru z minulých let
splátka úvěrů
úroky z překlenovacího úvěru
ostatní výdaje
3. Program SAPARD
4. Marketingová podpora celkem
VÝDAJE CELKEM
c) Z Ů S T A T E K
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4 000
17 000
240 000
70 000
45 000
0
0
0

100 000
24 000
100 250
70 000
139 850
50 000
40 000
9 528

85 000
0
1 200
0
1 142
500
0
9 128

3 093 100
2 510 000
142 500
72 600
0
45 000
110 000
93 000
120 000
1 363 816
90 000
15 000
23 000
50 000
223 000
7 980
414 836
540 000
0
980 960
12 960
968 000
0
954 624
6 800
910 187
4 788
31 550

1 992 414
1 060 000
216 010
139 200
31 504
18 000
71 500
80 000
376 200
1 383 778
90 000
19 000
23 000
20 000
231 100
155 408
786 775
26 697
31 798
1 147 429
187 429
935 000
25 000
1 277 963
5 048
1 215 820
9 277
43 638

1 496 897
1 128 489
30 010
71 700
0
19 566
51 977
3 455
191 700
1 023 048
90 000
18 904
6 990
439
13 456
156 074
690 869
26 362
19 954
546 744
546 744
0
0
1 296 463
6 608
1 274 838
5 859
5 671

1 299

4 180

3 487

6 048

173,4

0

1 865 450

1 638 772

1 585 027

96,7

0

0

33 000

19 595

59,4

7 613 500 26 376 051 18 682 016 11 349 287

60,7

0

0

0

70 991
0
0
0
1 142
494
0
9 332

83,5
x
0,0
x
100,0
98,8
x
102,2

1 509 752
100,9
1 128 489
100,0
30 010
100,0
68 499
95,5
0
x
19 566
100,0
51 977
100,0
2 552
73,9
208 659
108,8
939 383
91,8
94 289
104,8
18 904
100,0
6 990
100,0
438
99,8
6 892
51,2
155 219
99,5
630 290
91,2
26 361
100,0
0
0,0
68 146
12,5
68 146
12,5
0
x
0
x
1 405 442
108,4
3 277
49,6
1 274 839
100,0
114 953 1 962,0
6 325
111,5

774 064

3
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B. Rozpočet finančních prostředků na správní výdaje:
rozpočet
základní
a) P Ř Í J M Y :
zůstatek z rok 2003
dotace ze státního rozpočtu (z kapitoly MZe)
delimitace z kapitoly MZe
ostatní příjmy
příjmy c e l k e m
b) V Ý DAJE :
neinvestiční výdaje - mzdové prostředky
- ostatní výdaje
investiční výdaje
výdaje c e l k e m
c) Z Ů S T A T E K
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1. změna

3. změna

čerpání

plnění

celkem

v%

0
300 000
0
0

80 777
300 000
546 512
0

80 777
300 000
547 044
0

80 777
300 000
547 044
749

100,0
100,0
100,0
x

300 000

927 289

927 821

928 570

100,1

118 365
120 879
60 756

199 446
346 173
381 670

199 446
309 161
419 214

160 802
310 108
413 022

80,6
100,3
98,5

300 000

927 289

927 821

883 932

95,3

0

0

0

44 638
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2. Důvodová zpráva k zabezpečování Společné zemědělské
politiky EU v ČR
A. Ú v o d
Zabezpečování Společné zemědělské politiky EU v ČR bylo svěřeno Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“). SZIF je právnickou osobou se sídlem v Praze. SZIF náleží do
působnosti Ministerstva zemědělství. Činnost SZIF se řídí zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, který je v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství., v platném znění.
Rok 2004 byl pro SZIF náročným obdobím. V období do 30. dubna 2004 - před vstupem ČR do EU
- zabezpečoval SZIF organizaci trhu v souladu s nařízeními vlády ČR vydanými k realizace citovaného
zákona o SZIF. V období od 1. května 2004 - po vstupu ČR do EU - zabezpečuje SZIF činnosti dané
nařízeními Rady nebo Komise Evropských společenství a nařízeními vlády ČR, vydanými k provedení
zákona č. 256/2000 Sb., případně kterými se v rámci Společné zemědělské politiky stanoví bližší
podmínky poskytování podpory (z finančních zdrojů EU) a národní podpory (z finančních zdrojů ČR).
Zákonem č.85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů, byl SZIF
(zejména doplněním § 1 odst.2, § 11 odst. 5 a § 12 odst. 3) pověřen činnostmi, dříve zabezpečovanými
MZe. V návaznosti na tyto novely zákonů došlo současně ke spojení dvou dosud samostatných platebních
agentur SZIF a APA+SAPARD do jedné společné platební agentury SZIF. K realizaci tohoto spojení byla
mezi MZe a SZIF dne 26. února 2004 uzavřena „Smlouva o delimitaci majetku a dalších práv a
povinností“, ve znění dodatku č. 1a přílohy A a B (dále jen „Smlouva“), kterou byly převedeny na SZIF
činnosti dříve zabezpečované útvary MZe - Agenturou SAPARD a Sekcí pro platební agenturu (APA), jimž
byla svěřena působnost k provedení programů strukturální podpory - programů, uplatňovaných v rámci
programu SAPARD, opatření - programů, uplatňovaných v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova
(HRDP) a Přímých plateb, na které se vztahuje Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS).
SZIF je akreditovanou Platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky
financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle článku 1,
odstavec 6 nařízení Komise (ES) č. 1663/1995 a zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská
unie v rámci opatření poskytuje České republice.
Základem poskytovaných finančních podpor jsou Přímé platby (PP) vyplácené zjednodušeným
systémem, tj. na hektar obhospodařované plochy a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP), zaměřené
na podporu multifunkčního zemědělství včetně zpracování zemědělských produktů a zajištění trvale
udržitelného rozvoje venkova. Nezanedbatelnou finanční pomocí jsou rovněž tržní opatření Společného
organizace trhu (SOT), které řeší výkyvy poptávky a nabídky na trhu a zabezpečují zemědělským
podnikatelům větší jistotu a lepší stabilitu v podnikání. SZIF převzal rovněž kontrolu a vedení
předvstupního programu SAPARD a nově plní také roli Marketingové agentury při propagaci domácích
potravinářských produktů (např. udělování značky KLASA).
SZIF administruje, kontroluje a zajišťuje následující platby:
a) Ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu:
- přímé platby (režim jednotné platby na plochu),
- platby v rámci doprovodných a dodatečných opatření HRDP,
- finanční podpory a finanční kompenzační podpory, poskytování vývozních subvencí ve vazbě
na vývozní licence, poskytování dotací vč. výrobních náhrad a zajišťování intervenčních nákupů a
prodejů v rámci společných organizací trhu (SOT),
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b) Dále provádí zejména:
- administraci vývozních a dovozních licencí,
- administraci záruk,
- administraci systému produkčních kvót,
- vybírání finančních dávek z výroby cukru,
- kontrolu a vedení předvstupního programu SAPARD,
- marketingovou činnost při propagaci domácích zemědělských a potravinářských výrobků.

B. Komentář ke změnám rozpočtu
a) Základní - původní rozpočet:
V návaznosti na ustanovení § 8 odst. 5 písm. d) zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění
pozdějších předpisů, schválilo Prezidium SZIF (bod 11/I zápisu č. 8/2003) „Návrh rozpočtu Státního
zemědělského intervenčního fondu na rok 2004“, který byl předán MF a zahrnut do návrhu „Státního
rozpočtu ČR na rok 2004“. Státní rozpočet ČR na rok 2004, schválený zákonem č. 457/2003 Sb., stanovil
v § 1 odst. 11 dotaci určenou pro SZIF ve výši 4 730 000 tis.Kč, z toho 4 430 000 tis.Kč určenou na
organizaci trhu a 300 000 tis.Kč určenou na krytí správních výdajů.
b) První změna rozpočtu:
Zákonem č.85/2004 Sb., kterým se měnil zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů, byl SZIF
(zejména doplněním § 1 odst.2, § 11 odst. 5 a § 12 odst. 3) pověřen činnostmi, dříve zabezpečovanými
MZe. V návaznosti na tyto novely zákonů došlo současně ke spojení SZIF a APA+SAPARD do jedné
společné platební agentury SZIF. K realizaci tohoto spojení byla mezi MZe a SZIF dne 26. února 2004
uzavřena „Smlouva o delimitaci majetku a dalších práv a povinností“, ve znění dodatku č. 1a přílohy A a
B (dále jen „Smlouva“), kterou byla na SZIF převedena činnost dříve zabezpečovaná útvary MZe. Tento
převod práv a povinností bylo nutné promítnout také do změny rozpočtu SZIF na rok 2004. V souladu
s tím schválilo Prezidium SZIF dne 29. března 2004 „První změnu rozpočtu SZIF na rok 2004“. Tato
změna vycházela ze schváleného základního (původního) rozpočtu SZIF na rok 2004 s tím,
že se doplnily zejména:
- zdroje o zůstatek finančních prostředků z roku 2003,
- zapracovaly se do rozpočtu činnosti, vyplývající pro SZIF z přičlenění ČR do EU,
- zapracovaly se do rozpočtu činnosti, delimitované z MZe.
c) Druhá změna rozpočtu:
Druhá změna rozpočtu SZIF na rok 2004, kterou schválilo Prezidium SZIF dne 27. dubna 2004,
měla jen menší rozsah a zahrnovala prakticky pouze dvě dílčí změny rozpočtu a to:
- zvýšení objemu finančních prostředků, delimitovaných z MZe, do části správních výdajů SZIF
o 532 tis.Kč, vyplývající z chybného propočtu prostředků odvozovaných ze mzdových prostředků, tj.
objemu delimitovaných prostředků na odvod na sociální a zdravotní pojištění,
- převod činnosti a tomu odpovídající finanční prostředky, delimitované z MZe, na zřízení pracoviště
Marketingu a to z delimitace prostředků z MZe z části správních výdajů do části organizace trhu ve
výši 82 184 tis.Kč.
d) Třetí změna rozpočtu:
Uvedená druhá změna rozpočtu zahrnovala pouze přesun činnosti a tomu odpovídající finanční
prostředky delimitované z MZe na zřízení pracoviště marketingu SZIF a to z části správních výdajů do
části organizace trhu. Tento přesun činnosti marketingu do části organizace trhu byl z věcného hlediska
správný, z hlediska financování se však ukázal jako nepotřebný a Ministerstvo zemědělství jej proto ani
nerealizovalo. Proto byla druhá změna schválením „Třetí změny rozpočtu SZIF na rok 2004“ v části
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převodu finančních prostředků na činnost Marketingu zrušena. V návaznosti na vstup ČR do EU a
v souladu s Nařízeními Komise ES, jak pro přímé platby a HRDP tak pro jednotlivé komodity společné
organizace trhu a v souladu s nově vydanými nařízeními vlády ČR k organizaci trhu zemědělských a
potravinářských výrobků po vstupu ČR do EU, bylo třeba nové poznatky o činnosti SZIF promítnout do
„Třetí změny rozpočtu SZIF na rok 2004“. „Třetí změna rozpočtu SZIF na rok 2004“, byla schválená
poradou vedení VA SZIF dne 2. prosince 2004, Dozorčí radou SZIF dne 7. prosince 2004
a Ministerstvem zemědělství dne 16. prosince 2004.

C. Hodnocení Společné zemědělské politiky:
Hodnocení činnosti
charakterizovat následovně.

SZIF

při

zabezpečování

Společné

zemědělské

politiky

lze

stručně

a) Přímé platby (SAPS):
Příslušné předpisy:
- Nařízení Rady (ES) č.1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor
v rámci společné zemědělské politiky,
- Nařízení Komise (ES) č. 2199/2003, určující přechodná ustanovení pro aplikaci Nařízení Rady (ES)
č. 1259/99, týkajících se jednotné platby na plochu pro rok 2004 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr,
Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko,
- Nařízení vlády ČR č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek
při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004.
Celková sazba a rozloha byla projednána a schválena na Řídícím výboru EK pro obiloviny. České
republice byl stanoven celkový objem podpory 198,94 mil.€. V nařízení Komise (ES) č. 1407/2004 je
určen směnný kurz 32,4485 Kč/€ (tj. celková sazba ve výši 6 488 305 tis.Kč). Rozloha zemědělské půdy
v ČR byla ohlášena EU ve výši 3 469 tis.ha.
Období, ve kterém mohou být propláceny žádosti o přímé platby podané v roce 2004 (nařízení
Komise (ES) č. 2199/2003) je od 16. října 2004 do 30. dubna 2005. V roce 2004 bylo podáno 18 757
žádostí a z toho bylo do 31. prosince 2004 vyplaceno 5 386 žadatelům celkem 2 854 870 tis.Kč (tj.
87 981 559 €). Důvodem nedočerpání rozpočtových prostředků v kalendářním roce 2004 dle
předběžného odhadu byl velký počet chyb v žádostech a enormní množství změn podaných žadateli.
S tím je spojený i proces přechodu databáze LPIS z černobílých na barevné snímky včetně aktualizace dat
v LPIS v průběhu dotačního období. V následujících letech by k těmto zpožděním docházet nemělo.

b) Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)
Zabezpečování HRDP vychází z následujících nařízení:
- Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení,
- Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 z 29. dubna 2004, kterým se stanovují prováděcí pravidla
k Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (EZOZF),
- Nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., ze dne 21.dubna 2004, o podmínkách provádění pomoci méně
příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními,
- Nařízení vlády ČR č. 242/2004 Sb. ze dne 21.dubna 2004, o podmínkách provádění opatření
na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního
prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření),
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- Nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb.ze dne 5. května 2004, o stanovení některých podmínek
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin
na zemědělské půdě určených pro energetické využití.
Podpory programu HRDP lze poskytovat na následující opatření:
- Předběžné ukončení zemědělské činnosti
- Méně příznivé oblasti
- Agroenvironmentální opatření
- Lesnictví
- Zakládání skupin výrobců
- Technická pomoc.
Ve smyslu nařízení Komise (ES) č. 27/2004 je u nových členských zemí EU uplatňován finanční
model N+2. Prakticky to znamená, že žádosti podané v rámci jednotlivých opatření HRDP v roce 2004
mohou být propláceny až do roku 2006.
Celkem bylo podáno 17 199 žádostí na HRDP, z toho na „Méně příznivé oblasti“
8 563 žádostí, na „Agroenvironmentální opatření“ 8 251 žádostí a na „Lesnictví“ 385 žádostí. V roce
2004 byl realizován pouze program „Méně příznivé oblasti“. Z uvedeného počtu podaných žádostí na
toto opatření bylo proplaceno celkem 6 742 žádostí v celkové výši 2 072 115 tis.Kč. Nevyřízení
celého počtu přijatých žádostí bylo způsobeno velkým počtem chyb v podaných žádostech a velkým
počtem žadateli vyvolaných změn. Na podporu „Předběžné ukončení zemědělské činnosti“ a na podporu
„Zakládání skupin výrobců“ nebylo v roce 2004 vydáno příslušné nařízení vlády. Opatření „Technická
pomoc“ nebylo dosud spuštěno.

c) Společná organizace trhu (SOT):
V rámci SOT byla v roce 2004 realizována čtyři základní opatření:
1.
2.
3.
4.

finanční a finanční kompenzační podpory
vývozní subvence
poskytování dotací
zabezpečování intervenčních nákupů.
Podle jednotlivých komodit a druhů podpor byla realizována následující opatření:

1. Finanční a finanční kompenzační podpory:
a) Podpora při stanovení produkčních kvót mléka
V souladu se zákonem ČR č.256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno
nařízení vlády ČR č.445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005. Podmínky
pro poskytnutí kompenzační podpory na vyrovnání újmy způsobené zavedením systému produkčních
kvót mléka pro kvótový rok 2004/2005 upravuje novela tohoto nařízení, tj. nařízení vlády ČR
č.107/2004 Sb., kde § 9a tohoto nařízení stanoví, že kompenzační podpora je stanovena producentovi
na základě rozhodnutí, a to do výše individuální produkční kvóty mléka, kterou ke dni podání žádosti
disponoval, navýšenou o její jednu dvanáctinu. Výše podpory je definována podle podílu
obhospodařovaných zemědělských pozemků jednotlivých žadatelů o kompenzační podporu. Pro kvótový
rok 2003/2004 schválilo Prezidium SZIF výši sazby kompenzační podpory za každý litr dodaného mléka
takto:
- pro producenty, u kterých podíl výměry jimi obhospodařovaných zemědělských pozemků,
nacházejících se v méně příznivých oblastech dosahuje alespoň 50% celkové výměry nebo producent
je ekologickým výrobcem, ve výši 0,30 Kč/l
- pro ostatní producenty ve výši 0,25 K
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Čerpání finančních prostředků v rámci kompenzační podpory bylo zahájeno v měsíci květnu, až
po vyhodnocení plnění dodávek mléka v kvótovém roce 2003/2004 a v měsíci dubnu 2004. V průběhu
měsíce května a června 2004 bylo producentům mléka v rámci kompenzační podpory vyplaceno
celkem 755 433 tis.Kč. Tyto finanční prostředky byly vyplaceny z rozpočtu ČR.
b) Podpora programu zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky „školní mléko“
V roce 2004 pokračoval program “školní mléko“ podle nařízení vlády ČR č. 91/2001Sb.,
kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby
zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní
docházku. Žáci měli nejméně jedenkrát v týdnu nárok na 500 ml mléka nebo jogurtového mléka, nebo
300 g jogurtu, nebo 160 g smetanového krému s možností kombinace dvou kusů balení mléčných
výrobků. Platnost tohoto nařízení vlády ČR byla ukončena dne 30. dubna 2004.
Podpora spotřeby mléka a vybraných mléčných výrobků žáky je v ČR od 1. 5. 2004
poskytována v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1255/1999 o Společné organizaci trhu s mlékem a
mléčnými výrobky, ve znění Nařízení Rady (ES) č. 1787/2003 a Nařízením Komise (ES) č. 2707/2000 a
č. 816/2004. Dne 1.5. 2004 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se
v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování
podpory (z finančních zdrojů ES) a národní podpory (z finančních zdrojů ČR – z rozpočtu SZIF) spotřeby
mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě
škol. Každý žák má nárok na mléčný výrobek dotovaný ze zdrojů ES, a to v maximálním množství
vyjádřeném ekvivalentem 0,25 l mléka na každý den, kdy probíhá školní výuka, mléčný výrobek
dotovaný z národních zdrojů, a to tak, že zpracovatelsky upravené mléko lze poskytovat maximálně
4x týdně a vybrané mléčné výrobky (jogurty, jogurtové mléko a smetanový krém)
lze poskytovat maximálně 3x týdně. Denně ale žák může s národní podporou dostat maximální
množství 0,25 l mléka, případně ekvivalentní objem jiného výrobku.
Ve školním roce 2003/2004 bylo do programu zvýšení spotřeby mléka zapojeno
8 zpracovatelů, dodávajících podporované mléčné výrobky do cca 2 800 škol. Podíl žáků
ve školách, kteří využívali možnosti zakoupení těchto mléčných výrobků činil v průměru 32%.
Přehled dodávek podporovaných mléčných výrobků do škol v rámci programu “Podpora spotřeby
školního mléka“ ve školním roce 2003/2004:

Období

IX. –
XII. 03
I. – III.
04
IV. 04
Před
vstupem
do EU
V. – VI.
04
Celkem

Počet škol
Počet žáků
odebírající
v těchto
podporované
školách
ml. výrobky
3 168
748 828

Maximální
počet ml.
výrobků
(ks)
23 268 526

Podíl žáků, Celkové
Počet
Celková výše
dodaných ml. kteří výrobky dodané
národní podpory
výrobků
odebírali množství
a podpory ES
(ks)
(%) ( kg / l)
(Kč)
9 422 774
40,50 2 062 739
26 045 998

3 121

740 418

17 050 916

7 123 883

41,78

1 519 588

19 427 910

2 832

592 966

5 371 648

2 282 641

42,49

478 751

6 171 570

-

4 061 078

51 645 478

10,30

434 715

1 986

452 655

-

-

45 691 090

18 829 298

19 147 608

1 973 016

64 838 698

20 802 314

Ø 32,08 4 495 793

3 352 672
* 2 567 303
54 998 150
* 2 567 303

Poznámka: * - podpora z finančních zdrojů ES

V roce 2004 bylo na “školní mléko“ vyčerpáno celkem 57 565 tis. Kč. Platby
byly uskutečněny za období září - prosinec 2003 a leden - červen 2004. Podpora z finančních
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prostředků ČR se na celkové podpoře podílela 95,5 %. Podpory za období září - prosinec 2004 (školní
rok 2004/2005) budou vyplaceny v prvním pololetí 2005.
c) Podpora výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
Tato podpora se poskytuje podle Nařízení Komise (ES) č. 2921/1990 ze dne 10. 10. 1990 v souladu
s nařízením vlády ČR č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření
společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o
zemědělství, v souladu se zákonem ČR č. 256/2000 Sb., o SZIF.
V ČR vznikl nárok na tuto podporu 1. května 2004 a to pouze z prostředků EU. V roce 2004 žádal o
podporu jeden subjekt. Průměrná měsíční výroba u zmíněného subjektu byla 220 t kaseinu, na který
žádal podporu. Avšak výše podpory kolísala poměrně často. Podpora pro 100 kg odstředěného mléka,
které bylo zpracováno na kasein či kaseináty, byla stanovena v termínu 31.3.2004 - 20.7.2004 na 6 €.
Od 21.7.2004 byla stanovena na 4,80 €, od 23.9.2004 byla snížena na 3,30 € a od 23.10.2004 dokonce
na 2,70 € na 100 kg odstředěného mléka zpracovaného na kasein. Zemědělský přepočítací koeficient se
stanovuje dle Evropské centrální banky k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl kasein či kaseinát vyroben.
Od května do konce roku 2004 byla vyplacena podpora ve výši 70 991 tis.Kč. V průběhu
ledna a února 2005 dojde ještě k vyplacení podpory ve výši 12 266 tis.Kč, což je podpora nárokovaná za
měsíc listopad a prosinec 2004.
d) Ostatní podpory mlékárenských výrobků
Poskytování
podpory
na
nákup
másla
neziskovými
institucemi
a
organizacemi
dle NK č. 2191/1981 ze dne 31. července 1981.
Tato forma podpory je v současné době nejvyužívanější podporou. Od vstupu ČR do EU bylo do
konce roku 2004 přijato celkem 125 žádostí neziskových organizací o vystavení „Potvrzení“. Z tohoto
množství bylo 40 žádostí zamítnuto a 85 žádostí schváleno a vydáno 813 „Potvrzení“ na celkové množství
164 427,10 kg másla. Byly též přijaty 2 žádosti o podporu od dodavatelů zlevněného másla (kterých se
registrovalo 5). Výplata podpory však bude realizována až v roce 2005.
Prodej
másla
za
snížené
ceny
a
poskytování
příspěvku
za
smetanu,
máslo
a
koncentrované
máslo
používané
při
výrobě
těstovin,
zmrzliny
a
dalších
potravin
dle NK č. 2571/1997 ze dne 15. prosince 1997
Během roku 2004 byly přijaty 4 žádosti o registraci podniku a 2 žádosti o registraci skladovacích
prostor, umístěných mimo výrobní areál podniku. Všechny přijaté žádosti byly po předchozí kontrole na
místě schváleny. Podmínkou účasti v této formě podpory je úspěšné absolvování výběrového řízení, které
probíhá v Bruselu každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci. První nabídky do těchto výběrových řízení
jsou očekávány až v průběhu února 2005.
Poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko využívané jako krmivo a
prodej sušeného odstředěného mléka dle NK č. 2799/1999 ze dne 17. prosince 1999
V průběhu roku 2004 bylo přijato 8 žádostí o schválení podniku pro výrobu krmných směsí. Po
předchozí kontrole na místě byly tyto žádosti schváleny. Vzhledem k razantnímu snížení výše podpory na
odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko zapracovávaných do krmiv nebyla tato podpora
využívána.
Poskytování příspěvku při nabídkovém řízení na koncentrované máslo určené pro přímou spotřebu
ve Společenství dle NK č. 429/19990 ze dne 20. února 1990
V roce 2004 byla přijata pouze 1 žádost o registraci podniku na výrobu koncentrovaného másla. Na
základě výsledků z kontroly na místě byla žádost schválena. Podmínkou účasti v této formě podpory je
úspěšné absolvování výběrového řízení, které probíhá v Bruselu každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci.
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Během roku 2004 se však registrovaná firma žádného vyhlášeného výběrového řízení
nezúčastnila. Avšak na základě určitých informací předpokládáme, že by se v roce 2005 mohla začít
tato podpora využívat.
e) Soukromé skladování vepřového masa
Podle nařízení vlády ČR č. 231/2003, o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace
soukromému skladování vepřového masa, byly poskytovány tyto podpory před vstupem do EU.
Soukromé skladování 200 tun vepřového masa probíhalo od února do dubna 2004 a podpora byla
z prostředků ČR poskytnuta v květnu 2004. Podpora soukromého skladování vepřového masa
z prostředků SZIF činila 1 142 tis. Kč.
Společná organizace trhu masa podle podmínek EU ( tj. soukromé skladování hovězího,
vepřového, skopového a kozího masa a intervenční nákupy hovězího masa) nebyla, vzhledem k příznivé
situaci na trhu, Komisí EU vyhlášena a proto na tyto tituly nebyly čerpány žádné prostředky.
f) Podpora výroby bramborového škrobu
Nařízení vlády ČR č. 175/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky a
zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví
podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu. Toto nařízení
vlády stanovovalo výši finanční podpory při výrobě bramborového škrobu do 1 500 Kč/t bramborového
škrobu. Prezidium SZIF schválilo dne 19.12.2002 tuto maximální sazbu. Celkem byla při financování
této komodity vyplacena v roce 2004 částka 18 904 tis. Kč.
g) Podpora výroby pšeničného škrobu
Podporu výroby pšeničného škrobu upravovalo rovněž nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Finanční podpora byla stanovena do výše 1 000 Kč/t pšeničného škrobu, přičemž
Prezidium SZIF schválilo dne 19. prosince 2002 tuto maximální sazbu. Celkem byla při financování
této komodity vyplacena v roce 2004 částka 6 990 tis. Kč.
h) Finanční podpora na nepotravinářské užití řepky
Podpora pro hospodářský rok 2003/2004 vycházela z nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se
stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu, a finanční kompenzační
podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k situaci, že ČR k 1. květnu 2005 vstoupila do EU, byla platnost nařízení vlády č.
86/2001 Sb. upravena novelou nařízení vlády č. 306/2003 Sb. tak, že pro pěstitele řepky byla ukončena
platnost nařízení vlády k 30.9.2003 a pro zpracovatele řepky – výrobce MEŘO ukončena platnost nařízení
vlády k 30.4. 2004. Tím byla ukončena podpora výroby MEŘO.
Pro hospodářský rok 2003/2004 a v jeho průběhu byla pravidla nařízení vlády 86/2001 Sb.
upravena novelami a to č. 306/2003 Sb. a č. 129/2004 Sb. V nařízení vlády č. 306/2001 Sb. byl mimo
výše uvedeného stanovení platnosti dále upraven závazek kupujícího vyrobit z tuny řepky olejné dané
množství metylesteru řepkového oleje a to v závislosti na % olejnatosti řepky (olejnatost nejméně 36 %
- 0,2658 t MEŘO; olejnatost nejméně 38 % - 0,2874 t MEŘO; olejnatost nejméně 40 % - 0,3125 t
MEŘO). Dále zde byla dána možnost SZIF nakoupit semeno řepky olejné na komoditních nebo
plodinových burzách a to v množství, které nebude nakoupeno od pěstitelů z půdy uvedené do klidu,
nebo zajištěno výrobci MEŘO do výše 230 000 tun. Dále pak zde bylo upraveno období pro stanovení
ceny řepky pro poskytnutí podpory na výrobu MEŘO ze semene řepky olejné, které si zajistí výrobci
MEŘO.
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V nařízení vlády č. 129/2004 Sb. bylo umožněno upravit výši finanční podpory pro výrobce MEŘO,
pokud cena řepky, za kterou SZIF nakupuje řepku z půdy uváděné do klidu včetně finanční podpory
připadající na tunu dodávané řepky, byla nižší, než cena semene řepky olejné zjištěná na zahraniční
komoditní burze a zároveň bylo umožněno SZIF zvýšit poskytovanou podporu o prokazatelně vynaložené
nezbytné náklady spojené s dovozem semene řepky olejné pro účely výroby MEŘO.
Konečná výše finanční podpory na nepotravinářské užití řepky pro 2003/2004 byla stanovena na
6 259,50 Kč/t zpracované řepky. Celkem bylo v období leden až duben 2004 vyplaceno 630 290
tis. Kč.
i) Podpora pro organizace producentů s OP
Podpora byla vyplacena v souladu s klíčovým Nařízením Rady (ES) č. 2200/1996, nařízením Komise
(ES) č. 1432/2003, Nařízením Komise (ES) č. 1433/2003 a nařízením vlády ČR č. 247/2004 Sb. ze dne
21. dubna 2004, o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou
a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny. Celkem bylo v roce 2004 z prostředků EU vyplaceno
494 tis.Kč
j) Podpora na ovoce a zeleninu určené ke zpracování (rajčata, broskve, hrušky)
Společnou organizaci trhu s výrobky ze zpracovaného ovoce a zeleniny upravuje Nařízení Rady (ES)
č. 2201/1996. Prováděcí pravidla k tomuto nařízení, týkající se systému podpor v odvětví zpracovaného
ovoce a zeleniny, stanovuje Nařízení Komise (ES) č. 1535/2003. Pro hospodářský rok 2004-2005 je pro
nově přistupující členské státy stanovena podpora (Nařízení Komise (ES) č. 416/2004) pro rajčata
dodaná ke zpracování 25,88 €/t, pro broskve 35,78 €/t a 121,28 €/t pro hrušky.
Pro rok 2004 se počítalo pouze s vyplacením podpory na rajčata
určená ke zpracování,
a to na množství 11 377,3 t dodané suroviny. Celková částka podpory činila 294 445 € neboli 9 332
tis.Kč, což je 102,2 % plánovaného čerpání rozpočtu. Rozdíl v odhadu byl způsoben pouze odlišným
přepočtovým kurzem.
k) Podpora uměle sušeného krmiva
Tato podpora je poskytována na základě Nařízení EK č. 603/95 o společné organizaci trhu se
sušeným krmivem, Nařízení EK č. 785/95 stanovující podrobná pravidla pro aplikaci Směrnice Rady (EC)
o společné organizaci trhu se sušenými krmivy s platností do 31.3.2005 a nařízení vlády ČR č. 204/2004
Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy.
Podpora uměle sušeného krmiva je poskytována formou dotace a to zálohově na 1 t uměle
sušeného krmiva, které opustilo zpracovatelský podnik. Národní garantované množství pro uměle sušená
krmiva je 27 942 tun. Sazba dotace byla stanovena Komisí EU pro hospodářský rok 2004/2005 (tzn. do
konce března) na 68,83 €/t uměle sušeného krmiva.
V roce 2004 bylo prozatím požádána podpora na 18 636 tun uměle sušených krmiv (18 636
t*68,83 €/t*31 Kč/€*0,6) tj. na 23 859 tis.Kč na zálohy (žádosti za listopad a prosinec nejsou dosud
uzavřeny), V roce 2004 nebyla vyplacena žádná podpora. Důvodem nevyčerpání rozpočtových
prostředků v kalendářním roce 2004 dle předběžného schématu byly technické problémy při administraci,
které byly vyřešeny až v průběhu ledna 2005. V měsíci lednu 2005 by mělo být vyplaceno přes 14 mil.Kč
a do konce března 2005 bychom se měli vrátit zpět k původně navrženému schématu výplat.

2. vývozní subvence:
a) Subvence na vývoz výrobků z kravského mléka
Systém subvencovaných vývozů mléčných výrobků v období leden – duben 2004 vycházel
z nařízení vlády ČR č.486/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s použitím minimální ceny vycházející z
§ 10 nařízení vlády ČR č. 445/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výkonný aparát SZIF ve spolupráci
s MZe a Českomoravským svazem mlékárenským připravil v listopadu 2003 bilanci produkce mléka a
jeho užití v roce 2004:
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průměrné stavy krav s tržní produkcí mléka
průměrná roční užitkovost
celková produkce mléka
tržnost
tržní produkce
dovoz
spotřeba mléka
přebytek – vývoz
změna zásob

tis.ks
l/ks
mil.l
%
mil.l.
mil.l.
mil.l.
mil.l.
mil.l.

452
5 865
2 650
96,6
2 560
300
2 080
806
-26

Z výše uvedené roční bilance a po poměrném krácení z důvodu platnosti nařízení vlády ČR č.
486/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl bilanční přebytek mléka do konce dubna 2004 stanoven
ve výši 269 mil.litrů. Odčerpání tohoto množství mléka považoval výkonný aparát SZIF za bezpečný
objem pro udržení rovnováhy na trhu mléka v ČR.
Rozsah regulace byl odvozen od předpokladu přebytku mléka ve výši 269 mil.litrů
o tučnosti 4,5%, který vycházel z propočtů bilance výroby a užití mléka v roce 2004, respektoval vývoj
na trhu s mlékem a byl následně schválen Prezidiem SZIF v listopadu 2003 s omezením horní hranice
objemu másla s obsahem vody nejvýše 16% ( 10 500 t ) a sušeného odtučněného mléka s obsahem tuku
nejvýše 1,5% včetně Kaseinu potravinářského ( 13 720 t ). Vývoz ostatních mléčných výrobků byl
omezen celkovým nárokem počtu litrů plazmy a tukových jednic, což po odečtení výše uvedených
výrobků od celkového bilančního přebytku představovalo 96 959 000 litrů plazmy a 323 883 700
tukových jednic.
O podporu vývozu mléčných výrobků v roce 2004 požádalo celkem 19 subjektů. S 18 subjekty byla
uzavřena řádná roční smlouva. Celkové požadavky jednotlivých subjektů představovaly cca 306 699 380
litrů plazmy a 1 036 475 470 tukových jednic. Tento objem sice nepřesáhl v konečném důsledku
povolenou 25% hranici stanoveného bilančního přebytku mléka, vycházející z příslušného nařízení vlády,
avšak výrazným způsobem byl překročen stanovený maximální limit u sušeného mléka odtučněného
včetně Kaseinu potravinářského, což bylo vyřešeno na dalším jednání Prezidia SZIF dne 20.1.2004
schválením úpravy bilančního přebytku mléka na dané období, která spočívala v navýšení plazmy o
14,02%. Tato úprava umožnila pokrýt požadavky mlékáren s tím, že změna se týkala maximálního
stanoveného limitu u sušeného mléka odtučněného včetně Kaseinu potravinářského pro subvencovaný
vývoz.
Výše uvedené opatření, odůvodněné především nutností zamezení nadlimitních zásob
do doby vstupu ČR do EU a pokrytí požadavků mlékáren bez krácení ze strany SZIF, výrazně napomohlo
řešení závažné situace na trhu s mlékem a zlepšení tak výchozí pozice zpracovatelům mléka
v rozhodujícím období před naším vstupem do EU. Po konečných úpravách bylo z celkového (upraveného)
bilančního přebytku rozděleno cca 285 106 085 litrů plazmy a 997 250 430 tukových jednic.
Na základě příslušných ustanovení výše uvedeného nařízení vlády byly přebytku mléka v rámci
uzavřených smluv pokryty během období leden – duben 2004 následujícím způsobem:
Objem subvencí
v roce 2004
v tis.Kč
Máslo 16%
Sušené odtučněné mléko
Sušené plnotučné mléko
Kasein potravinářský
Zahuštěné mléko 9%.
Tvrdé sýry
Bílé sýry
celkem
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Vyvezené množství
výrobků v roce 2004
v tunách

Objem subvencí
v roce 2004
v Kč

8 415,67

480 529 595

14 955,68

270 366 290

5
1
2
2
2

107,23
025,00
045,49
038,76
298,48
x

170 520 482
40 930 473
16 384 704
75 192 950
74 564 530
1 128 489 024
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V uvedených množstvích výrobků jsou obsaženy též vývozy nesubvencované, tak jak vyplývá
z přílohy č. 1 k nařízení vlády ČR č. 486/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z celkového objemu
subvencí uvedeného v tabulce ve výši 1 128 489 tis.Kč, činí subvencované vývozy za I. čtvrtletí a
duben 2004 včetně doplatků 803 474 tis.Kč a doplatky a skluzy za IV. čtvrtletí 2003, hrazené až v roce
2004, byly ve výši 325 015 tis.Kč.
b) Subvence na vývoz jatečných býků a hovězího masa
Podle nařízení vlády ČR č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu
jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění pozdějších předpisů, byly poskytovány tyto
podpory ještě před vstupem do EU.
Subvencované vývozy jatečných býků a masa z nich vyrobeného probíhaly od 8. října do 31.
prosince 2003. Celkem bylo vyvezeno 4 564 tuny přepočtené živé hmotnosti. Na vývoz uskutečněný
koncem roku 2003 byla v lednu 2004 vyplacena z rozpočtu SZIF subvence ve výši 30 010 tis.Kč.
c) Subvencované vývozy jatečných prasat, selat a vepřového masa
Podle nařízení vlády ČR č. 550/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování
subvence pro vývoz selat, jatečných prasat a vepřového masa, byly poskytovány tyto podpory ještě před
vstupem do EU. V průběhu měsíců ledna až dubna 2004 bylo vyvezeno 7 281,6 t přepočtené živé
hmotnosti jatečných prasat a selat. Výplata subvencí byla, vzhledem k nutnosti prověření a zpracování
všech potřebných dokladů, poskytována až do června 2004. Vývozní subvence z rozpočtu SZIF byly
poskytnuty v celkové výši 68 499 tis.Kč.
d) Subvence při vývozu bramborového škrobu
Subvenci při vývozu bramborového škrobu rovněž stanovovalo nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a to ve výši 5 000 Kč/t bramborového škrobu. V roce 2004 byla vyplacena
pro subvencování této komodity částka 19 566 tis. Kč. Platnost uvedeného nařízení vlády č.
175/2001 Sb. byla ukončena dnem vstupu ČR do EU. Současně bylo vydáno nařízení vlády ČR č.
115/2004 Sb., v platném znění, které stanoví některé postupy při provádění opatření SOT se škrobem po
vstupu ČR do EU.
c) Subvence při vývozu sladu
Subvence při vývozu sladu byla poskytována dle nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu z národních zdrojů (z rozpočtu SZIF). Toto
subvencování probíhalo na vývozy uskutečněné do 30. dubna 2004. Na slad vyvezený po tomto datu již
nebyla poskytnuta žádná subvence. Dne 16. července 2003 schválilo Prezidium SZIF, v souladu se s
citovaným nařízením vlády ČR, maximální přípustné množství, na které mohla být subvence poskytnuta,
ve výši 110 000 tun a maximální výši subvence v hodnotě 1000 Kč/t sladu. Celkem
byla při
financování této komodity vyplacena v roce 2004 částka 51 977 tis. Kč.
d) Vývozní subvence na zpracované výrobky
Příslušné předpisy:
• Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000, kterým se stanoví společná podrobnější pravidla
poskytování vývozních subvencí a kritéria pro stanovení výše těchto subvencí pro
zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží neuvedeného v příloze I Smlouvy,
• Nařízení Komise (ES) č. 800/1999, kterým se stanoví společná prováděcí
k režimu vývozních subvencí pro zemědělské produkty,
• Nařízení Komise (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí
k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady
pro zemědělské produkty,
• Nařízení Rady (ES) č. 565/1980 o zálohách na vývozní náhrady pro zemědělské výrobky,
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•

Nařízení Komise (ES) č. 3615/1992 o stanovení množství zemědělských produktů,
která se mají vzít v úvahu při výpočtu náhrad v případě vývozu zboží uvedeného v Nařízení Rady
(ES) č. 3035/1980.

Vývozní subvence se poskytuje na základní výrobky obsažené ve zpracovaných výrobcích. Seznam
zpracovaných výrobků, které patří do výrobků non annex I, je uveden v příloze B Nařízení Komise
1520/2000. Základní výrobky jsou uvedeny v příloze A NK 1520/2000. Výši sazby vývozní subvence
vyhlašuje Evropská Komise v úředním věstníku EU přibližně každý měsíc, u některých základních výrobků
častěji (viz mléko a cukr), u některých po delší době (viz vejce). Výše se stanoví na 100 kg základního
výrobku. Finanční prostředky byly čerpány z prostředků EU v celkové výši 2 552 tis.Kč.
e) Vývozní subvence na nezpracované výrobky
Prováděcí předpis upravující poskytování vývozních subvencí u všech komodit je nařízení Komise
(ES) č. 800/1999.
SOT s obilovinami: upravena Nařízením Rady č. 1784/2003.
Na vývozní subvence na škrob bylo od 1. května do 31. prosince 2004 vyplaceno celkem 414 tis.Kč.
SOT s rýží: upravena Nařízením Rady č. 1785/2003.
V roce 2004 nebyly poskytovány subvence při vývozu rýže.
SOT s oleji a tuky: upravena Nařízením Rady č. 136/1966.
V roce 2004 nebyly poskytovány subvence na SOT s oleji a tuky.
SOT v odvětví cukru: upravena Nařízením Rady č. 1260/2001.
Od 1. května do 31. prosince 2004 byla vyplacena subvence při vývozu cukru ve výši 733 tis.Kč. Velký
rozdíl mezi odhadovanou a vyplacenou částkou byl způsoben snížením sazeb subvence, vyššími
předpoklady vývozců a v neposlední řadě pozdějším dodáním potřebných dokladů.
SOT s ovocem a zeleninou: upravena Nařízením Rady č. 2200/1996.
V roce 2004 nebyla na tuto komoditu podána žádná žádost o subvenci při vývozu.
SOT s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny: upravena Nařízením Rady č. 2201/1996.
V roce 2004 nebyla vyplacena žádná subvence.
SOT s mlékem a mléčnými výrobky: upravena Nařízením Rady č. 1255/1999.
V roce 2004 bylo vyplaceno celkem 204 656 tis.Kč. Navýšení odhadované částky bylo způsobeno
příchodem zahraničních subjektů – žadatelů o subvenci z jiných členských států EU
SOT s drůbežím masem a vejci: upravena Nařízením Rady č. 2777/1975 a 2771/1975.
V tomto období byla vyplacena subvence na vejce v celkové výši 591 tis.Kč. Nebyly podány žádné
žádosti o subvencování drůbežího masa.
SOT s hovězím masem: upravena Nařízením Rady č. 1254/1999.
Od 1. května do 31.prosince 2004
byla vyplacena subvence při vývozu
ve výši 2 202 tis.Kč. Nebyly podány žádosti na ostatní předpokládané výrobky.

živého

dobytka

SOT s vepřovým masem: upravena Nařízením Rady č. 2759/1975.
Od 1. května do 31. prosince 2004
byla vyplacena subvence při vývozu loveckého salámu
ve výši 63 tis.Kč.
Celkem byly v období od 1. května do 31. prosince 2004 vyplaceny ze zdrojů EU vývozní subvence
na nezpracované výrobky ve výši 208 659 tis.Kč.
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3. Poskytování dotací:
a) Doplatek přímé platby pěstitelům brambor z národních zdrojů
V souvislosti s přímými platbami přijala ČR systém zjednodušené platby na plochu zemědělské
půdy (SAPS), ve kterém jsou přímé platby poskytované ze zdrojů EU pro rok 2004 ve výši 25 %
rozděleny na celkovou zemědělskou plochu bez ohledu na plodiny, kterých se týká přímá platba v rámci
SZP EU. Na základě „Přístupové smlouvy“ mezi ČR a EU doplatila Česká republika z národních zdrojů
v odvětví bramborového škrobu přímé platby do 100 % úrovně přímých plateb v EU. V EU je platba
pěstitelům brambor k výrobě bramborového škrobu vyplácena ve výši 110,54 € na 1 tunu bramborového
škrobu.
Původně plánovaná částka 90 000 tis. Kč byla překročena, jelikož podle nařízení vlády ČR č.
115/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může výrobce žádat o doplatek přímé platby pěstitelům
brambor v průběhu hospodářského, nikoliv kalendářního roku. Celkem byla od 1. května do 31. prosince
2004 vyplacena na množství 124 589 tun brambor z národních zdrojů částka 94 289 tis.Kč.
b) Výrobní náhrady za výrobky zpracované ze škrobu
Výrobní náhrada je v EU vyplácena na 1 tunu zpracovaného škrobu na základě Nařízení Komise
(EHS) 1722/93. Jedná se o škrob bramborový, pšeničný a kukuřičný. Výše sazby za tunu škrobu se
v průběhu roku mění. Celkem byla od 1. května do 31. prosince 2004 na množství 1 163,15 tun
bramborového škrobu vyplacena z rozpočtu EU částka 13 854,4 € tj. 438 tis.Kč.
c) Cukrovka a cukr
Většina opatření společné organizace trhu s cukrem používaných v Evropské unii začala pro
Českou republiku platit se začátkem nového tzv. hospodářského roku, tedy 1. července 2004.
Administrací všech režimů spojených se SOT s cukrem byl pověřen SZIF.
Zavádění společné organizace trhu s cukrem dle evropského vzoru bylo v České republice
usnadněno i tím, že regulace trhu s touto komoditou zde byla již určitou dobu zavedená. Navíc již
v dubnu roku 2003 byla legislativně zakotvena národní produkční kvóta cukru v té výši, kterou se České
republice podařilo vyjednat na období po vstupu do EU. Tato kvóta (454 862 t) byla v roce 2003
rozdělena na jednotlivé subjekty a nařízením vlády č. 364/2004 Sb. bylo její přerozdělení převedeno i do
období po vstupu. V souladu s evropskými předpisy, byla každému producentovi cukru stanovena kvóta A
a kvóta B ve vzájemném poměru 97% a 3%. Za cukr, který je v rámci těchto kvót vyroben odvádějí
producenti tzv. výrobní dávky. Dávka se platí ve dvou fázích: do 1. června záloha a do 15. prosince
doplatek.
Kromě správy kvótového systému a s ním spojeným výběrem výrobních dávek, je dále
v kompetenci SZIF vydávání dovozních a vývozních licencí, vyplácení vývozních náhrad a rovněž
vyplácení výrobních náhrad na cukr použitý v chemickém průmyslu.
Každý členský stát zasílá Evropské komisi do 1. března daného hospodářského roku informaci o
tzv. předběžné výrobě cukru v daném roce. Dle údajů, které zasílají producenti cukru na SZIF a které
SZIF ověřil kontrolou, činí v hospodářském roce 2004/2005 tato předběžná výroba 553 960 t bílého
cukru. Z tohoto množství činí výroba cukru A 441 209 t, výroba cukru B 13 653 t a výroba cukru C
79 218 t. 19 879 t bylo převedeno do příštího hospodářského roku.
d) Výrobní náhrady na cukr pro chemický průmysl
Prováděcím předpisem pro vyplácení výrobních náhrad pro cukr použitý v chemickém průmyslu je
jednak Nařízení Evropské komise č. 1265/2001 a jednak nařízení vlády ČR č. 364/2004 Sb. v platném
znění. Vzhledem k tomu, že výše zmíněné Nařízení Komise začalo pro nové členské státy včetně České
republiky platit od 1. července 2004, mohli zájemci o tuto podporu žádat SZIF až od tohoto data, a to až
poté, kdy je SZIF zaregistroval. Registrovaní výrobci mohou požádat o vydání tzv. osvědčení o výrobní
náhradě, které je poté, při splnění veškerých podmínek stanovených uvedenými nařízeními, opravňuje
k získání náhrady. Během doby platnosti osvědčení informuje výrobce SZIF o dodaných a zpracovaných
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množstvích tzv. základních produktů (většinou cukru) a po překontrolování poskytnutých údajů je
náhrada vyplacena.
V období od května do prosince roku 2004 byla vyplacena náhrada na 525,84 t cukru, přičemž výše
náhrady byla stanovena Nařízením Komise (ES) č. 1400/2004 a činila 41,257 €/100 kg bílého cukru.
SZIF tak vyplatil 6 892 tis. Kč (216 946 € při kurzu 31,768 Kč/€). Důvodem nedočerpání původně
odhadované částky 13 456 tis.Kč je posunutí výplaty náhrady, na zbývající původně zahrnuté množství,
do roku 2005.
e) Půda do klidu - doplatek za rok 2003
Poskytování podpor za uvádění půdy do klidu dle nařízení vlády ČR č. 86/2001 Sb.,
ve znění pozdějších přepisů, bylo ukončeno nařízením vlády ČR č. 306/2003 Sb., ke dni 30. září 2003.
V roce 2004 byly vypláceny doplatky podpor na základě rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory za
uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu pro hospodářský rok
2002/2003.
Doplatky finanční podpory za uvádění půdy do klidu byly poskytnuty při pěstování:
počet ha
371
759
1 041
149
3
31 981
34 304

řepky olejné
zeleného hnojení
lnu olejného
lnu přadného
konopí setého (energetické byliny)
na ostatní půdu
Celkem

tis.Kč
731
1 850
1 780
588
4
21 408
26 361

Doplatky finanční podpory za uvádění půdy do klidu podle jednotlivých krajů byly poskytnuty na
následující výměru orné půdy a v následujících objemech:
v ha
Kraj

řepka

01 Praha

zel. hnojení

len olejný

len přadný

konopí

ostatní půda

0

0

0

6,1029

0

109,4147

02 Středočeský

0

6

113,0000

0

0

1281,4910

03 Budějovický

11,1345

0

17,1921

0

0

04 Plzeňský

45

123,4500

78,1500

0

0

3 452,4548

06ú Ústecký

0

18,1478

97,1476

0

0

1 495,7523

07 Liberecký
08
Královéhradecký

0

0

0

0

2,6479

123,5031

104,2194

10,0529

57,3631

0

3 634,8379

0

0

15,5000

0

0

3 927,1854

09 Pardubický

964,8045

23,8315

10 Jihlavský

169,5000

35,5000

114,0877

85

0

4 453,1406

11 Brněnský

0

188,0824

415,2485

0

0

6 580,9583

22,2248

279,7478

116,7411

0

0

4 154,0696
1 060,6524

12 Olomoucký
13 Ostravský

0

0

64,1311

0

0

14 Zlínský

0

4,2110

0

0

0

Celkem ČR

371,3624
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1 041,251

148,4660

2,6479

842,2342
31 980,8272
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v Kč
Kraj

řepka

zel. hnojení

len olejný

len přadný

FP konopí

ostatní půda

01 Praha

0

0

0

18 309

0

87 532

02 Středočeský

0

0

9 500

0

0

1 002 906

03 Budějovický

0

0

25 788

0

0

494 934

88 375

308 625

128 845

0

0

2 746 741

0

45 370

145 719

0

0

1 089 304

0

0

0

0

3 972

19 065

239 917

261 148

15 079

229 452

0

1 492 180
1 626 900

04 Plzeňský
06 Ústecký
07 Liberecký
08
Královéhradecký
09 Pardubický

0

0

23 250

0

0

10 Jihlavský

353 505

88 750

255 132

340 000

0

3 314 099

11 Brněnský

0

436 125

745 428

0

0

5 135 000

12 Olomoucký

49 735

699 370

175 109

0

0

3 323 255

13 Ostravský

0

0

96 197

0

0

724 261

14 Zlínský
Celkem ČR

0

10 527
1 849 915
1 780 047

731 532

0

0
587 761

0
352 054
3 972 21 408 231

V roce 2004 se vyplatilo z prostředků SZIF celkem 26 361 tis. Kč.

4. Zabezpečování intervenčních nákupů:
a) Intervenční nákup obilovin:
Od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 (do vstupu ČR do EU) nebyly pro intervenční nákup obilovin
čerpány žádné finanční prostředky, intervenční nákup neprobíhal, ani nebyly skladovány intervenční
zásoby obilovin z předchozích let.
Kapacita skladů pro IN obilovin ze sklizně roku 2004: K 31.12.2004 uzavřel SZIF
65 smluv se skladovateli v ČR o celkové kapacitě 398 930 t obilovin. Ke konci období hospodářského
roku 2004/2005 je odhadována skladová kapacita v ČR 550 000 t obilovin.
Na základě nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 o společné organizaci trhu obilovin a dále na základě
nařízení Komise (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy přejímání obilovin intervenčními
agenturami, byl v ČR k 1. listopadu 2004 zahájen intervenční nákup pšenice, ječmene a kukuřice.
Intervenční nákup obilovin byl realizován v souladu se zákonem ČR č. 256/2000 Sb. o SZIF, ve znění
pozdějších předpisů, a dále na základě nařízení vlády ČR č. 180/2004 Sb., o provádění některých opatření
společné organizace trhu s obilovinami. Intervenční cena byla stanovena ve výši 101,31 €/t a od
listopadu byla měsíčně povyšována o kompenzační příplatek skladovacích nákladů ve výši 0,46 €/t. Cena
byla upravována o příplatky a srážky za kvalitativní parametry obilovin. Na základě umístění skladu
nabídky, intervenčního centra a intervenčního skladu byly kalkulovány negativní a pozitivní paušální
dopravní náklady. SZIF vydal do konce roku 2004 požadavky na kontrolu 320 tis. tun obilovin již
uskladněných v intervenčních skladech, přičemž do 31. prosince 2004 bylo zkontrolováno a převzato 220
tis. tun obilovin. Do 31. prosince 2004 bylo zaplaceno celkem 67 966 tis.Kč vč. DPH za obiloviny převzaté
během listopadu 2004, což proti původnímu rozpočtu 546 744 tis.Kč znamenalo plnění 12,5 %. Celkem
se jednalo o 21 tis.tun obilovin, z toho 7 tis.tun pšenice, 2 tis.tun ječmene a 12 tis.tun kukuřice. Úhrada
nákladů na naskladnění a skladování obilovin v roce 2004 nebyla předpokládána a neproběhla.
Zůstal však skluz z roku 2003, kdy náklady na naskladnění pšenice potravinářské ve výši 180 tis.Kč byly
uhrazeny v lednu 2004. Celkové náklady na intervenční nákup obilovin v roce 2004 činily 68 146
tis.Kč
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b) Náklady na nákup, skladování a prodej řepky olejné
Nákup řepky olejné byl prováděn v souladu s nařízením vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za
uvedení půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uvedené do klidu, ve znění
nařízení vlády č. 454/2001 sb., č. 094/2002 Sb. a č. 306/2003 Sb.
Z hospodářského roku 2002/2003 bylo nakoupeno celkem od pěstitelů z režimu půdy uváděné do
klidu 88 500 t semene řepky olejné. Výkup byl proveden za cenu 5 250 Kč za tunu (vč. 5 % DPH) a od
SZIF bylo na tento účel vyplaceno celkem 464 625 000 Kč. Uvedené množství řepky zůstalo k poskytnutí
výrobcům MEŘO pro období od 1.10. 2003 do 1.4. 2004 pro výrobu MEŘO.
V souladu s novelou provedenou nařízením vlády č. 306/2003 Sb., měl SZIF povinnost dokoupit
řepku z volného trhu v takovém množství, aby pokryl smluvní závazky s výrobci MEŘO. V období leden
2004 až duben 2004 dále SZIF nakoupil 12 430 t řepky. Na tento nákup a na naskladnění,
skladování a vyskladnění řepky na zásobách SZIF vynaložil celkem 155 219 tis. Kč.
S poskytnutím podpory bylo za období leden až duben 2004 vyrobeno celkem 46 626,78 t MEŘO.

d) Program SAPARD
Program SAPARD vychází z Nařízení Rady
(ES) č. 1268/1999 ze dne 21. 6. 1999
o podpoře Společenství na předvstupní opatření pro zemědělství a rozvoj venkova v kandidátských
zemích střední a východní Evropy. Je jedním z předvstupních nástrojů Evropské unie a je zaměřen na
priority Společné zemědělské politiky a venkova. Při jeho realizaci jsou používány administrativní postupy
a kontrolní mechanismy, které jsou praktikovány v členských zemích EU.
Základním programovým dokumentem je „Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období 2000 –
2006“. Plán je rozdělen na tyto priority a opatření:
Priorita 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství:
Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku,
Opatření 1.2 Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů
rybolovu,
Opatření 1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, kvalitu potravin a ochranu spotřebitele,
Opatření 1.4 Meliorace a pozemkové úpravy.
Priorita 2 – Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí:
Opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury,
Opatření 2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťujících rozmanitost aktivit a alternativní
zdroje příjmů,
Opatření 2.3 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a uchování krajiny.
Priorita 3 – Příprava podmínek pro plné využití programu:
Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání,
Opatření 3.2 Technická pomoc.
Příjmy a výdaje z účtu MZe „Agentura SAPARD 2000“ (leden, únor 2004) a z účtu SZIF „Agentura
SAPARD 2000“(březen-prosinec 2004) podle jednotlivých účtů Národního fondu (účet EU, účet
spolufinancování MZe, účet spolufinancování MMR), podle jednotlivých opatření za rok 2004, je zřejmý
z těchto přehledů:
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v Kč

Opatření 1.1.
Opatření 1.2.
Opatření 1.3.
Opatření 1.4.
Opatření 2.1.
Opatření 2.2.
Opatření 2.3.
Opatření 3.1.
Opatření 3.2.
Celkem

Počet
žádostí
168
138
121
100
69
60
60
21
7
744

Z EU
271 601 573
262 684 170
144 783 267
164 975 451
286 186 156
156 164 956
8 385 593
10 001 482
8 185 611
1 312 968 259

Čerpání finančních prostředků
Z MZe
Z MMR
0
83 124 948
0
86 143 711
0
48 261 116
0
0
37 997 323
0
50 013 686
0
0
2 795 223
0
3 333 830
0
0
223 658 828
88 011 009

Celkem
354 726 521
348 827 881
193 044 383
164 975 451
324 183 479
206 178 642
11 180 816
13 335 312
8 185 611
1 624 638 096

Proplácení projektů SAPARD v roce 2004 nebylo plynulé. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků
ze strany EU. V měsících únor, červen a listopad se projekty neproplácely a v měsících březnu, květnu a
říjnu se projekty proplatily ze zapůjčených národních zdrojů.
Vzhledem k tomu, že příjmy a výdaje programu „Agentura SAPARD 2000“ byly v měsících leden a únor
hrazeny z účtu MZe, z účtu SZIF (za období březen až prosinec 2004) byly čerpány finanční
prostředky ve výši 1 585 027 tis.Kč.
V prosinci 2004 byly proplaceny poslední projekty opatření 2.1. v rámci limitů alokací, stanovených EU na
celý program SAPARD. Od ledna 2005 budou projekty tohoto opatření již ze 100% hrazeny z prostředků
MMR.

3. Hodnota majetku, stav zásob a přehled o pohledávkách
a závazcích
a) Hodnota majetku:
Podle účetní evidence byla k 31. prosinci 2004 hodnota vlastního a zapůjčeného majetku následující:
v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek-Software (účet 013)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)
Dlouhodobý hmotný majetek (účet 022)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)

693 655 094,66
11 533 334,30
113 165 082,00
75 386 302,83

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (účet 042)
Hodnota vlastního majetku c e l k e m

25 088,60
893 764 902,39

Hodnota zapůjčeného majetku c e l k e m
Hodnota majetku c e l k e m

0,00
893 764 902,39

Inventarizační seznamy majetku jsou uloženy u předsedy Ústřední inventarizační komise.
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b) Stav zásob zboží na skladě
Podle účetní evidence byl stav zásob zboží na skladech SZIF k 31. prosinci 2004 následující:
tun
pšenice
ječmen
kukuřice

190 577,353
16 798,628
12 000,000

Stav zásob

celkem

219 375,981

Kč
593 146 513,42
52 331 756,28
37 340 400,00
682 818 667,68

Inventurní soupisy zboží na skladech SZIF podle jednotlivých skladovatelů jsou uloženy u předsedy
Ústřední inventarizační komise.

c) Přehled pohledávek a závazků:
a.)

obchodního účtu ( organizace trhu)
po lhůtě splatnosti:
ve lhůtě splatnosti:
pohledávky obchodního účtu c e l k e m

b.)

pohledávky účtu správních výdajů c e l k e m
POHLEDÁVKY CELKEM
2.

542 819 995,30
860 417 310,50
1 403 237 305,80

účtu správních výdajů:
po lhůtě splatnosti:
ve lhůtě splatnosti:

5 755 971,54
30 419 589,73
36 175 561,27
1 439 412 867,07

Z Á V A Z K Y:
a.)

obchodního účtu ( organizace trhu)
po lhůtě splatnosti:
ve lhůtě splatnosti:
závazky obchodního účtu c e l k e m

b.)

účtu správních výdajů:
závazky účtu správních výdajů ve lhůtě splatnosti c e l k e m
Z ÁVAZKY CELKEM

3.

v Kč

POHLEDÁVKY

1.

R O Z D Í L = pohledávky - závazky

51 419 399,14
1 432 515 409,41
1 483 934 808,55
19 179 090,73
1 503 113 899,28
-63 701 032,21

Státní zemědělský intervenční fond eviduje k 31. prosinci 2004 pohledávky po lhůtě
splatnosti v celkové výši cca 542 820 tis.Kč. Všechny pohledávky za dlužníky je možné rozdělit
do několika skupin :
1)

Pohledávky, na které byly vydány exekuční tituly a kde v současné době probíhá některý ze
způsobů výkonu rozhodnutí podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu,
tj. soudní výkon rozhodnutí ( cca 14 400 tis.Kč ).

2)

Pohledávky, na které byly vydány exekuční tituly a kde v současné době probíhá některý ze
způsobů exekuce podle ustanovení § 90 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti ( cca 7 300 tis.Kč).
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3)

Případy, kdy jsou dlužníci v konkurzu a pohledávky SZIF jsou do konkurzu řádně přihlášeny.
SZIF čeká na rozdělení konkurzní podstaty či jiný způsob skončení konkurzu. Je otázkou, do jaké
míry budou jednotlivé pohledávky uspokojeny ( cca 62 100 tis.Kč ).

4)

Pohledávky představující např. neuhrazený dluh apod., které se nachází ve stádiu,
kdy právní oddělení podalo na dlužníka žalobu. Po získání exekučního titulu bude podán návrh na
výkon rozhodnutí nebo na nařízení exekuce (cca 436 800 tis.Kč ).

5)

Pohledávky,
u
kterých
SZIF
využil
veškerých
prostředků
k jejich
vymožení,
avšak bezúspěšně - subjekt již na uvedené adrese nesídlí, nevyvíjí žádnou činnost,
nemá žádný movitý ani nemovitý majetek apod. (cca 21 100 tis.Kč ).

6)

Do pohledávek po splatnosti jsou započítány i pohledávky za penalizaci, řepku a vratky
neoprávněně
proplaceného
DPH
které
SZIF
eviduje
ve
výši
1 082 566,52
Kč.
Tyto pohledávky k 31.12.2004 nebyly soudně vymáhány.

4. Důvodová zpráva k zabezpečování Marketingové podpory
V roce 2004 byla činnost marketingu SZIF, na základě přijaté strategie, zaměřena zejména na
následující propagační akce a metody:
a) Mediální propagační kampaň:
- Úvodní billboardová kampaň propagující národní značku KLASA a tuzemské potravinářské produkty v
600 lokalitách v ČR.
- Doprovodná mediální kampaň v centrálních médiích a v rozhlase, doplňující akce obchodní podpory
v obchodních řetězcích.
- Osmidílný TV seriál, propagující tradici domácích potravin a národní značku KLASA.
- Inzerce ve specializovaných potravinářských médiích.
- Příprava speciálního propagačního portálu „KLASA“, využívajícího www stránek.
- Byly zahájeny práce na čtyřech dílech pilotního seriálu o české regionální gastronomii.
- V rámci mediálního partnerství byla zadána propagační stať o významu a smyslu národní značky KLASA
do chystané příručky o pravidlech HACCP, připravované pro obchodníky s potravinami v ČR. Příručka je
připravována vydavatelstvím deníků Bohemia a je určena mj. i pro širokou skupinu maloobchodníků
s potravinami
- Zpracování audiovizuálního materiálu o tradicích českého vinařství.
- Rozsáhlejší akce Odboru pro marketing byly provázeny reklamními akcemi v regionálních médiích.
- Ředitel odboru marketingu se zúčastnil dvou diskusích pořadů v TV BOX a dále byl předsedou komise
pro udělování značky Bio produkt roku – i tuto aktivitu přenášela TV, pro kterou hovořil.
- Byla navázána velmi dobrá spolupráce s časopisem Potravinářský zpravodaj – prakticky v každém
vydání jsou informace o aktivitách odboru pro marketing SZIF.
b) Výstavnictví:
V rámci propagace českých potravin se odbor
potravinářských expozic v tuzemsku i v zahraničí.

pro

marketing

SZIF

zúčastnil

většího

počtu

c) Obchodní podpora:
- Umísťování značky KLASA na výrobcích:
V okamžiku převzetí administrace národní značky marketingovým odborem SZIF v únoru 2004 bylo
národní značkou KLASA oceněno na 271 výrobků od 56 výrobců. Nyní je národní značka udělena, nebo se
chystá její udělení, zhruba 608 produktům od 104 producentů. Jejich počet byl tedy výrazně zvýšen. Byla
též provedena výrazná změna pravidel udělování národní značky posilující kvality, které má značka
prezentovat.
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- Akce obchodní podpory v obchodních domech:
Byla provedena velká akce obchodní podpory v obchodním domě Globus v Praze Čakovicích. Během akce
bylo osloveno na 400 000 potenciálních zákazníků přímo, prostřednictvím reklamních letáků.
- Vybrané akce na podporu exportu v zahraničí:
Ve spolupráci s českými zastupitelstvími byly provedeny akce obchodní podpory, propagující tuzemské
produkty v následujících zahraničních lokalitách: Rakousko (Vídeň), Slovensko (Prešov), Litva (Vilnius),
Kréta.
d) Public Relations:
Průběžná mediální kampaň v centrálních a specializovaných médiích – vyšlo přes 70 vesměs pozitivních
článků o národní značce KLASA, jejím vývoji a udělování ministrem zemědělství ČR a dále o činnosti
odboru pro marketing SZIF.
e) Marketingové průzkumy:
Odbor pro marketing zajistil tržní manuály pro podniky potravinářského průmyslu a pro agrární obchod.
Manuály dávají přehled zejména o rámcových ekonomických podmínkách jednotlivých trhů, analyzují stav
a trendy ve výrobě, spotřebě a exportu potravinářských komodit, popisují strukturu maloobchodu,
analyzují rozvoj agrárního obchodu v dané zemi atd. K dispozici jsou manuály těchto zemí: Polska,
Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Estonska a České republiky.
Uvedené činnosti marketingové podpory si vyžádaly finanční prostředky z rozpočtu
SZIF ve výši 19 595 tis.Kč.

5. Důvodová zpráva k čerpání správních výdajů
Rok 2004 byl z hlediska organizace a řízení SZIF velmi náročný. Jednak na základě rozhodnutí
Ministerstva zemědělství a Řídícího výboru pro ustanovení platební agentury musela být zajištěna
všechna potřebná organizační opatření ke sloučení dvou platebních agentur (SZIF a APA+SAPARD) a
přesunout stávající zaměstnance APA+SAPARD z budovy Ministerstva zemědělství na Těšnově do budovy
Ve Smečkách. Dále z rozhodnutí ministra zemědělství ČR musel SZIF zajistit vytvoření nového odboru pro
marketing včetně personálního obsazení a materiálního vybavení. Mnoho úsilí bylo vynaloženo i na
dotvoření 7 nových územních pracovišť na úrovni vyšších územněsprávních celků (NUTS II), které řídí
přímo 63 regionálních pracovišť ve vybraných okresech.
Hodnocení a čerpání rozpočtu na správní výdaje lze stručně vyjádřit takto:
PŘÍJMY:
Základním zdrojem příjmů na úhradu správních výdajů v roce 2004 byla dotace ze státního
rozpočtu ČR (poskytovaná prostřednictvím VPS) ve výši 300 000 tis.Kč a dotace delimitovaná z kapitoly
MZe ve výši 547 044 tis.Kč. Vedle těchto základních dotací byly dalším zdrojem zůstatek z roku 2003 ve
výši 80 777 tis.Kč a ostatní příjmy ve výši 749 tis.Kč. Celkové zdroje na úhradu správních výdajů v roce
2004 činily 928 570 tis.Kč, což představuje plnění příjmů na 100,1 % z rozpočtované částky.
VÝDAJE:
Čerpání finančních prostředků na správní výdaje za rok 2004 činilo celkem 883 932
tis.Kč, tj. čerpání výdajů na 95,3 % z rozpočtovaných výdajů. Podle jednotlivých druhů nákladů bylo
čerpání následující:
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a) Počet zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků:
Organizační řád schválený a vydaný k 1. 2. 2004 přesně popisoval všechny činnosti, které SZIF
začal zajišťovat po vstupu do EU. Organizační řád i schéma včetně počtu zaměstnanců
se v průběhu roku 2004 postupně několikrát upravovaly v souvislosti s potřebami jednotlivých útvarů.
Počty zaměstnanců v jednotlivých útvarech se upřesňovaly v závislosti na nabíhání
administrace
jednotlivých komodit.
Při stanovení počtu zaměstnanců jsme vycházeli z následujících skutečností:
- k činnostem, které SZIF dosud vykonával, byly na základě „Dohody o přechodu výkonu některých
činností mezi MZe a SZIF ze dne 17. 12. 2003 č. j. 50067/2003“ převedeny další činnosti. Touto
dohodou přešel výkon činností, které zabezpečovalo MZe ČR svými organizačními útvary Agenturou
SAPARD - 9000 a sekcí pro platební agentury - 4100z MZe ČR na SZIF. S těmito činnostmi bylo
delimitováno 215 zaměstnanců a 10 neobsazených funkčních míst,
- další nárůst zaměstnanců nastal zřízením odboru pro marketing. Tato činnost také přešla
na SZIF, ovšem již bez převedení zaměstnanců, jelikož nebyla tato činnost ještě personálně obsazena a
postupně byl odbor obsazován,
- k zajištění příjmu a administrace žádostí na jednotlivé dotační tituly a na kontroly z toho vyplývající,
vzniklo 7 regionálních odborů, členěných na 3 oddělení. Tyto odbory a počty zaměstnanců byly
stanoveny v závislosti na velikosti jednotlivých regionálních územích, a předpokládaného počtu
přijímaných žádostí,
- v souvislosti s tím se navýšil počet zaměstnanců v dalších útvarech na centrálním pracovišti, které pro
regionální odbory plně zajišťuje veškeré obslužné. Bylo také nutné zvýšit počty zaměstnanců
v odborných útvarech na centrále, aby byla zajištěna zastupitelnost zaměstnanců a další požadavky
kladené předpisy EU,
- další změna a úpravy počtu zaměstnanců vznikly při zřízení Samostatného oddělení
zahraničních vztahů, kde zatím není počet zaměstnanců konečný.
Tomuto vývoji činnosti odpovídal i vývoj počtu zaměstnanců SZIF. K 31. prosinci 2004 byl počet
zaměstnanců SZIF 670. Z plánovaných 712 míst se zatím nepodařilo stabilně obsadit 42 míst z důvodu
fluktuace a nedostatku odborníků na trhu práce, potřebných pro výkon práce v odborných útvarech,
odpovídající požadavkům EU.
V souladu s výše uvedeným bylo i čerpání mzdových prostředků. Podle schváleného rozpočtu
plánované mzdové prostředky na rok 2004 činily 199 446 tis.Kč. Skutečné čerpání mzdových
prostředků za rok 2004 činilo 160 802 tis.Kč, tj. čerpání na 80,6 % (v uvedeném čerpání nejsou, na
rozdíl od minulých let, zahrnuty mzdy za měsíc prosinec 2004). K nedočerpání mzdových prostředků
došlo z důvodu nestabilně obsazených pracovních míst a z důvodu, kdy se postupně obsazovala pracovní
místa, která vznikala v souvislosti s potřebou v jednotlivých útvarech. Část mzdových prostředků byla
použita na mimořádné odměňování zaměstnanců, kteří vykonávali práce v rámci neobsazených
pracovních míst a na práci nařízenou přesčas, která byla při administraci nutná, jak při příjmu žádostí na
RO, tak při kontrolních činnostech a při zavádění a obsluze IS SZIF. Čerpání rovněž ovlivnila uplatněná
metodika zúčtování mezd za prosinec 2004 v souladu s doporučeními auditora.
b) Čerpání ostatních neinvestičních prostředků:

Ostatní neinvestiční výdaje (kromě mzdových prostředků) ve výši 310 171 tis.Kč, byly podle
jednotlivých rozpočtových položek čerpány následovně:
- sociální a zdravotní pojištění
56 165 tis.Kč
- nákup materiálu
34 978 tis.Kč
- nákup vody, paliv a energie
7 794 tis.Kč
- nákup služeb (zejména poštovné a telefonní poplatky vč. internetu,
telekomunikační služby, nájemné, poradenské služby, audit, školení)
115 130 tis.Kč
- ostatní nákupy (zejména programové vybavení, cestovné, opravy
a udržování techniky, apod.
92 616 tis.Kč
- příděl FKSP
3 215 tis.Kč
- ostatní výdaje
273 tis.Kč
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c) Čerpání investičních prostředků:
V rámci investičních výdajů byly finanční prostředky čerpány zejména na tato opatření:
V budově ústředí SZIF byla rekonstruována bývalá zasedací místnost na učebnu výpočetní techniky.
Nově rekonstruovaná místnost má variabilní interiér a slouží především jako školící místnost nových
systémových aplikací. V prostorách „serverovny“ SZIF byly provedeny stavební úpravy podlahových
konstrukcí jako základní příprava pro cílové řešení, které v sobě zahrnuje realizaci klimatizace a prostor
včetně instalace náhradního zdroje. Byla provedena rekonstrukce osobních výtahů včetně rozšíření
výtahové obslužnosti do 6. patra objektu.
Do investičních výdajů SZIF v roce 2004 byl zařazen projekt a realizace „zabezpečení SZIF“.
Potřeba realizace tohoto systému vycházela především ze závěrů bezpečnostního auditu a příslušných
evropských norem bezpečnosti. Projekt byl realizován na pracovištích všech sedmi regionálních odborů
a na ústředí SZIF v Praze. V rámci tohoto projektu byly provedeny na pracovištích tyto práce a činnosti:
elektronický zabezpečovací systém, elektronický systém kontroly vstupu, elektromechanické
zabezpečení určených kanceláří a prostor, dokončení elektronického požárního systému a na ústředí
v Praze byl rekonstruován kamerový systém. Systém byl rovněž v rámci SZIF jednotně integrován
Investiční výdaje v roce 2004 v celkovém objemu 413 022 tis.Kč byly podle jednotlivých
rozpočtových položek čerpány následovně:
- programové vybavení
350 942 tis.Kč
- úpravy a rekonstrukce budovy
14 048 tis.Kč
- kancelářské stroje
9 752 tis.Kč
- telefonní ústředna
1 694 tis.Kč
- nákup osobních automobilů
13 705 tis.Kč
- výpočetní technika
3 085 tis.Kč
- ostatní investiční výdaje
19 796 tis.Kč

6. Z Á V Ě R
Z celkového
hodnocení
hospodaření
s finančními
prostředky
v roce
2004
vyplývá,
že SZIF postupoval jednak v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb., o SZIF, v platném znění, a jednak
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Vyplývá to i ze stanoviska auditora.
Z celkového hodnocení současně vyplývá, že SZIF postupoval v souladu s Nařízeními Komise (ES) a Rady
(ES) při respektování nařízení vlády ČR, vydaných k provádění Společné zemědělské politiky.
Výroční zprávu o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků za rok 2004 projednala a schválila
porada vedení Výkonného aparátu SZIF dne 19.května 2005.
Do rozpočtu na rok 2005 se, v souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění,
převádí zůstatek finančních prostředků na obchodním účtu ve výši 774 064 tis.Kč na obchodní
účet (účet Společné zemědělské politiky) a zůstatek finančních prostředků na účtu správních výdajů
ve výši 44 638 tis.Kč do rozpočtu SZIF na rok 2005 na účet správních výdajů.
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