II.
Výroční zpráva o činnosti SZIF
a čerpání finančních prostředků za rok 2003
______________________________________
A. Úvod
V návaznosti na § 4 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.,
je Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) povinen předkládat :
- Ministerstvu financí ČR ve stanovených termínech řádnou účetní uzávěrku, včetně
přehledu pohledávek a závazků, ověřenou auditorem (ve vyhlášce MF ČR
č. 419/2001 Sb. označovanou jako „závěrečný účet“),
- vládě ČR výroční zprávu o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků.
Výroční zpráva vychází z „Účetní závěrky SZIF za rok 2003“, schválené Dozorčí
radou SZIF dne 24. února 2004 a Prezidiem SZIF dne 26. února 2004.

B. Změny rozpočtu
V souladu s § 8 odst. 5 písm. d) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, schválilo Prezidium SZIF dne 31. října 2002 „Návrh rozpočtu SZIF
na rok 2003“. Návrh rozpočtu SZIF byl předán Ministerstvu financí, které
jej zapracovalo do návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2003 předkládaného
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s tím, že obsahoval návrh na dotaci pro SZIF
v celkové výši 4 730 000 tis.Kč, z toho 4 420 580 tis.Kč na organizaci trhu
a 309 420 tis.Kč na správní výdaje. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2003 byl projednán
v Zemědělském výboru PSP a výše navrhované dotace pro SZIF byla doporučena
Poslanecké sněmovně ke schválení. Tento návrh rozpočtu SZIF na rok 2003 však
neobsahoval a ani v době sestavování nemohl obsahovat další zdroj a to zejména zůstatek
z hospodaření roku 2002.
Zákonem č. 579/2002 Sb.,o státním rozpočtu ČR na rok 2003, byla
v § 1 odst. 12 stanovena dotace pro SZIF na rok 2003 ve výši 4 730 000 000 Kč,
z toho na organizaci trhu ve výši 4 418 580 000 Kč a na správní výdaje ve výši
311 420 000 Kč. Znamená to, že tímto zákonem bylo změněno rozdělení dotace
a to snížení dotace na organizaci trhu o 2 mil.Kč a naopak zvýšení dotace na správní
výdaje o 2 mil.Kč, než uvažoval rozpočet SZIF na rok 2003 předaný MZe a příslušným
odborům MF. V souladu s tím schválilo Prezidium SZIF dne 24. června 2003 „Úpravu
rozpočtu SZIF na rok 2003“. Tato úprava rozpočtu, vedle změny podílu dotací
na organizaci trhu a na správní výdaje, zahrnovala navíc zůstatek finančních prostředků
z roku 2002 a zvýšení zdrojů na organizaci trhu a to z návratné bezúročné půjčky
od PGRLF, a.s., ve výši 500 000 tis.Kč a z převodu finančních prostředků
z Pozemkového fondu ve výši 200 000 tis.Kč. Dále v části správních výdajů tato úprava
zapracovala, v důsledku nutnosti zajistit akreditaci SZIF, snížení části dotace
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na neinvestiční výdaje o 11 903 tis.Kč a naopak zvýšení o tuto částku dotace
na investiční výdaje.
Zákonem č. 252/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním
rozpočtu ČR na rok 2003, byla dotace ze státního rozpočtu, určená pro SZIF,
zvýšena o 2 000 000 tis. Kč a to v části prostředků určených na organizaci trhu. Tato
změna dotace pro SZIF vyžadovala provést i změnu rozpočtu SZIF na rok 2003.
Prezidium SZIF proto schválilo na svém zasedání dne 30. září 2003 „Změnu rozpočtu
SZIF na rok 2003“. Kromě toho bylo třeba současně při změně rozpočtu,
v části organizace trhu, reagovat na nové skutečnosti, které nastaly v průběhu roku 2003.
Dále v budově MZe Ve Smečkách 33, kam se SZIF přestěhoval, bylo třeba provést
úpravy (rekonstrukce schodiště, rekonstrukce a modernizace zastaralého síťového
vybavení a pod.). Tyto úpravy budovy vyžadovaly provést některé investiční
rekonstrukce. Proto se ve změněném rozpočtu posílil objem investičních výdajů
o 4 000 tis.Kč a to přesunem z neinvestičních výdajů SZIF.
V souvislosti s potřebou zajistit po vstupu do EU administraci všech přímých
plateb a činností spojených se Společnou organizací zemědělského trhu, začaly narůstat
potřeby na přípravu informačního systému pro plnou funkční činnost SZIF.
Pro bezchybnou činnost SZIF při zpracování a kompletaci všech podkladů určených
Komisí (ES), bylo nutné zabezpečit SZIF technicky i personálně, což vyžadovalo navýšit
náklady na neinvestiční i investiční výdaje. Proto Prezidium SZIF na svém zasedání
dne 30. října 2003 schválilo „2. změnu rozpočtu SZIF na rok 2003“. V této druhé
změně rozpočtu byla potřeba zvýšených neinvestičních výdajů řešena úsporami
v ostatních neinvestičních položkách. Zvýšení investičních výdajů bylo z části také
řešeno úsporami v ostatních investičních položkách. K plnému pokrytí zvýšených
investic bylo však nutno převést 5 000 tis.Kč z neinvestičních výdajů do investic.

C. Stručné hodnocení organizace trhu podle jednotlivých komodit
Organizace trhu byla zabezpečována v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb.,
o SZIF, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazujícími nařízeními vlády ČR.
Podle jednotlivých komodit, zařazených příslušným nařízením vlády do organizace trhu
v roce 2003, byla tato organizace trhu zabezpečována následovně:

1. M l é k á r e n s k é

výrobky

a) Kompenzační podpora za „mléčné kvóty“
Tato podpora je poskytována na základě nařízení vlády č.445/2000 Sb.,
o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády
č. 44/2002 Sb. a č. 94/2002 Sb. a rozhodnutí Ústavního soudu č. 410/2001 Sb..
V § 9 uvedeného nařízení vlády se stanoví podmínky pro poskytnutí kompenzační
podpory na vyrovnání újmy, způsobené zavedením systému produkčních kvót mléka.
Výše této podpory je diferencována podle podílu obhospodařovaných zemědělských
pozemků, nacházejících se v méně příznivých oblastech.
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Prezidiem SZIF byla pro kvótový rok 2002/2003 schválena výše 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 je ekologickým výrobcem ve výši 0,16 Kč/l.
- pro ostatní producenty ve výši 0,11 Kč/l.
Podle § 9 odst. 1 uvedeného nařízení vlády je SZIF povinen rozhodnout o žádosti
nejpozději do 60 dnů po skončení příslušného kvótového roku. Na základě vydaných
rozhodnutí o poskytnutí kompenzační podpory je pak následně jednorázově vyplacena
finanční podpora. V kvótovém roce 2002/2003 byla SZIF na základě žádostí poskytnuta
kompenzační podpora celkem 3 109 producentům mléka. V průběhu měsíce května
a června 2003 jim bylo celkem vyplaceno 343 840 tis.Kč. Celková rozpočtovaná
částka ve výši 350 000 tis.Kč tedy nebyla vyčerpána. Důvodem je, že o kompenzační
podporu si v kvótovém roce 2002/2003 požádalo z celkového počtu 3 762 držitelů kvót
pouze 3 109 producentů mléka.

b) Podpora programu „školní mléko“
V roce 2003 pokračoval v souladu s Nařízením vlády č. 91/2001 Sb. program
tzv. „školní mléko“, 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.
Ve školním roce 2002/2003 bylo zapojeno do programu zvýšení spotřeby mléka
11 zpracovatelů, dodávajících dané mléčné výrobky do cca 3 000 škol. Počty škol se však
v jednotlivých obdobích mění. Počty žáků v těchto školách, kteří využívají možnosti
zakoupení některého z nabízených výrobků se zvyšuje. Žáci mají nejméně jedenkrát
v týdnu nárok na 500 ml mléka nebo jogurtového mléka, nebo 300 g jogurtu, nebo 160 g
smetanového krému s možností kombinace 2 ks balení mléčných výrobků. Je to zřejmé
z následujícího přehledu:
Počet
Počty žáků
škol v těchto
školách
III. obd. 2002 3 193 771 012
I. Q 2003
3 165 784 030
II. Q 2003
2 986 739 840
Celkem

Maximální
Počet
% žáků,
počet
dodaných
kteří
balení - ks balení - ks výrobky
odebírají
24 011 985 9 968 908
41,52
17 271 648 7 677 607
44,45
19 037 665 5 523 884
29,02

Celkové
množství,
dodané v kg
nebo v l
2 172 147,76
1 658 035,05
1 145 955,71

Celkový
nárok na
podporu
v Kč
27 448 720
21 056 568
14 811 031
63 316 319

V roce 2003 bylo vyčerpáno 63 316 tis.Kč, t.j. 90,5 % z rozpočtových prostředků
ve výši 70 000 tis.Kč. Platby byly uskutečněny za III. období 2002 a prvé pololetí 2003.
Vyhodnocení za III. období 2003 (tj. září - prosinec 2003) se provádí až po předložení
všech žádostí o podporu (platby tedy přecházejí do kalendářního roku 2004).
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c) Subvencované vývozy mlékárenských výrobků
Výkonný aparát SZIF ve spolupráci s MZe (odbor tržních řádů)
a Českomoravským svazem mlékárenským připravil v listopadu 2002 bilanci produkce
mléka a jeho užití v roce 2003. Odhad objemu přebytku mléka v roce 2003 se jevil
nepatrně vyšší než očekávaná skutečnost roku 2002. Vyplývalo to z celkového průběhu
bilance, ve které byl u některých zdrojových položek (průměrná roční užitkovost, dovoz)
očekáván mírný nárůst. Následně pak mírným zvyšováním spotřeby mléka a mléčných
výrobků ( meziročně do 3% ) a v souvislosti s tím, že v roce 2003 se neočekávali výrazné
cenové změny ve vertikále mléka a že byla založena trvalá orientace spotřebitelů
na čerstvé mléčné výrobky, sýry a tvarohy, se subvencovaný vývoz mléčných výrobků
odhadl na 630 mil.litrů.
Navržený bilanční přebytek mléka ve výši 630 mil.litrů se v průběhu roku mohl
změnit v souvislosti s možnými změnami ve vývoji dovozu a spotřeby. Odčerpání
630 mil.litrů mléka považoval výkonný aparát SZIF za bezpečný objem pro udržení
rovnováhy na trhu mléka v ČR.
Celý systém subvencovaných vývozů mléčných výrobků v roce 2003 vycházel
z nařízení vlády č. 486/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví
podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského
mléka, s použitím minimální ceny 7,60 Kč/l, vycházející z § 10 nařízení vlády
č. 445/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení produkčních kvót mléka
na léta 2001 až 2005.
Jak je již výše uvedeno, v roce 2003 byl rozsah regulace odvozen od předpokladu
přebytku mléka ve výši 630 mil.litrů o tučnosti 4,5% (630 mil.litrů plazmy a 2 835 mil.
tukových jednic), který vycházel z propočtů bilance výroby a užití mléka v roce 2003,
respektoval vývoj na trhu s mlékem a byl v listopadu 2002 schválen Prezidiem SZIF
s omezením horní hranice objemu másla s obsahem vody nejvýše 16% (23 510 t)
a sušeného odtučněného mléka s obsahem tuku nejvýše 1,5% včetně kaseinu
potravinářského (27 760 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 265 000 950 litrů plazmy a 851 488 500
tukových jednic.
O podporu vývozu mléčných výrobků v roce 2003 požádalo celkem 25 subjektů,
se kterými byla uzavřena řádná roční smlouva. Ze schváleného celkového bilančního
přebytku mléka bylo pak mezi jednotlivé subjekty rozděleno cca 628 mil.litrů plazmy
a 2 828 mil. tukových jednic.
Celé dosud sledované období roku 2003 probíhalo podobně jako v roce 2002
v duchu výrazně nízkých světových cen a to především u másla s obsahem vody nejvýše
16%, u sušených mlék a sýrů. Vše bylo umocněno velmi silnou domácí měnou. To bylo
spojeno s vyššími nároky na subvence, na což SZIF reagoval několika úpravami rozpočtu
SZIF, čímž se také vystavil nebezpečí překročení závazků WTO týkajících se výdajových
limitů na exportní subvence. Na základě závažné situace na trhu s mléčnými výrobky
se jevil odhad přebytku mléka pro subvencovaný vývoz v roce 2003 proti očekávané
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skutečnosti nereálný. SZIF přistoupil tedy k opatřením, která spočívala především
v navýšení schváleného bilančního přebytku mléka pro rok 2003 se snahou zaručit
prvovýrobcům odběr syrového kravského mléka a subjektům zařazeným do podpory
vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2003 finanční jistotu ve formě subvencí.
Navýšení bylo provedeno dvojí. První navýšení se týkalo výhradně sušeného
odstředěného mléka (v návaznosti na vysoké zásoby), druhé navýšení (50 mil.litrů mléka
o tučnosti 4,5%) mělo zabezpečit odběr mléka od prvovýrobců či jejich odbytových
družstev, kterým byly vypovězeny nebo sníženy odběry mléka jinými
mlékárnami.Celkový bilanční přebytek tak stoupl na cca 725 mil.litrů, čímž byla
zajištěna stabilita na trhu s mléčnými výrobky:
Uvedený objem přebytku mléka byl v rámci uzavřených smluv pokryt během roku
2003 následujícím množstvím a sortimentem výrobků:
mlékárenský
výrobek

I.Q.

období roku 2003
II.Q.
III.Q.

IV.Q.

celkem

Máslo 16%

6 836,99

5 826,33

6 297,98

3 764,67

22 725,97

SOM 1,5%

9 514,79

5 966,54

9 791,48

3 421,95

28 694,76

SOM 1,5% ze zásob 2002
SPM 26%
SPM 28%

650,25
3 113,83
814,46

3 589,75
5 151,33
884,71

0,00
6 458,53
830,51

0,00
2 312,14
1 048,60

4 240,00
17 035,83
3 578,28

132,50

599,18

268,00

229,50

1 229,18

Zah.mléko 9% nesl.a sl.

1 888,97

1 371,93

1 289,84

1 791,06

6 341,80

Eidam 45%
Ementálský typ 45%
Akawi
Istambuli
Jadel

315,639
260,00
1 662,99
113,23
66,82

508,85
985,42
1 740,10
38,02
53,45

882,11
423,23
1 359,58
59,10
65,54

531,02
493,00
1 509,75
126,39
62,28

2 237,62
2 161,65
6 272,42
336,74
248,09

Kasein potr.

V uvedených množstvích výrobků jsou obsaženy též vývozy nesubvencované,
tak jak vyplývá z přílohy č.1 k nařízení vlády č.486/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
V kalendářním roce 2003 bylo na vývozních subvencích vyplaceno
2 508 706 tis.Kč a na vývoz kaseinu potravinářského 56 267 tis.Kč. Celkem tedy bylo
na vývoz mlékárenských výrobků vyplaceno 2 564 973 tis.Kč.

2. J a t e č n ý

skot - subvencované

vývozy

Subvencované vývozy jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
probíhaly v souladu s nařízením vlády č. 90/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s rozhodnutím Prezidia SZIF v období od 8. října do 31. prosince 2003.
Na vývoz byla poskytována zálohová subvence ve výši 10 Kč/kg přepočtené živé
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hmotnosti jatečných býků (u těchto vývozů se jedná o zálohové subvence, vyúčtování
skutečné subvence bylo provedeno až po ukončení vývozu, tzn. začátkem roku 2004).
Vývoz se uskutečnil v živých býcích (2 727 tun), v kompenzovaných hovězích čtvrtích
chlazených (40 tun) a ve vykostěném mrazeném hovězím mase ( 677 tun). V roce 2003
bylo vyvezeno 4 563,5 tun ž.hm. jatečných býků a na subvencích bylo vyplaceno
15 625 tis.Kč.

3. J a t e č n á p r a s a t a - s u b v e n c o v a n é

vývozy

Subvencované vývozy selat , jatečných prasat a vepřového masa probíhaly
od 2. ledna do 31. července 2003 v souladu s nařízením vlády 550/2002 Sb.
Výše subvence byla dána nabídkou žadatelů o subvenci, přičemž smlouvy byly uzavřeny
se žadateli s nejnižší nabídkou subvence. Celkem bylo vyvezeno 3 997,8 tun přepočtené
živé hmotnosti jatečných prasat a 28 513 kusů selat do hmotnosti 25 kg (tj. 678 tun selat).
Vývoz prasat se uskutečnil v živých prasatech (1 567 tun) a ve vepřových půlkách
chlazených ( 1 724 tun). V roce 2003 bylo na subvencích při vývozu selat, jatečných
prasat a vepřového masa vyplaceno celkem 40 821 tis.Kč.

4. B r a m b o r o v ý a p š e n i č n ý

škrob

SZIF poskytoval podporu dle nařízení vlády 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.
a) Podpora zpracování brambor na škrob
Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví množství
bramborového škrobu, na které lze poskytnout finanční podporu a to 51 000 tun.
Současně stanoví, že SZIF poskytne podporu na toto množství bramborového škrobu
do výše 1 500 Kč na tunu. Prezidium SZIF schválilo maximální výši, tj. 1 500,- Kč/t.
Z rozpočtované částky 60 000 tis.Kč pro podporu zpracování brambor na škrob
bylo v roce 2003 vyplaceno pouze 32 834 tis.Kč. Zbývající část finančních
prostředků vyhrazených pro tuto komoditu pro hospodářský rok 2003-2004 bude
proplacena v kalendářním roce 2004.
b) Podpora zpracování pšenice na škrob
Nařízení vlády č. 175/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví množství
pšeničného škrobu, na které lze poskytnout finanční podporu ve výši 25 000 tun.
Současně stanoví, že SZIF poskytne podporu na toto množství pšeničného škrobu
do výše 1 000 Kč na tunu. Prezidium SZIF schválilo tuto maximální výši,
tj. 1 000 Kč/t. Z rozpočtované částky 23 000 tis.Kč bylo v kalendářním roce 2003
vyplaceno 18 080 tis.Kč.
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c) Subvence na vývoz bramborového škrobu
Rozsah a výše subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu je také
upravena ve výše uvedeném nařízení vlády. SZIF poskytuje subvenci při vývozu
ve výši 5 000 Kč na tunu bramborového škrobu obsaženého ve výrobcích nejvýše
na celkové množství 6 000 tun. V roce 2003 bylo vyplaceno 39 473 tis.Kč
oproti rozpočtované částce 30 000 tis.Kč. I u této komodity probíhá vyplácení
v průběhu hospodářského roku, nikoliv roku kalendářního. Finanční prostředky
za kalendářní rok 2002 nebyly plně vyčerpány a bylo tudíž nutné část převést
do kalendářního roku 2003. Z tohoto důvodu je vyčerpaný objem finančních
prostředků na tuto komoditu vyšší než uvažoval rozpočet na rok 2003.

5. S l a d - s u b v e n c o v a n é

vývozy

Subvence při vývozu sladu se poskytuje dle nařízení vlády č. 174/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu. Dle § 1 odst. 2
uvedeného nařízení vlády Prezidium SZIF schválilo dne 9. 8. 2002 pro hospodářský rok
2002/2003 celkové nejvýše přípustné množství sladu, na které lze poskytnout subvenci
při vývozu, ve výši 200 000 tun a maximální výši subvence při vývozu 1 000 Kč/t.
Z rozpočtované částky 154 000 tis.Kč byly v roce 2003 skutečně poskytnuty subvence
v celkové výši 139 549 tis.Kč.

6. U v á d ě n í

půdy do

klidu

Finanční podpora a finanční kompenzační podpora se poskytují žadatelům podle
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 nařízení vlády č. 454/2001 Sb., č. 294/2002 Sb. a č. 306/2003 Sb. V roce 2003
bylo přijato 5 236 žádostí o podporu za uvádění půdy do klidu. Celkem byla uvedena
do klidu výměra 177 181 ha orné půdy. V kalendářním roce 2003 bylo na finanční
podporu a na finanční kompenzační podporu za uvádění půdy do klidu vyplaceno
celkem 3 239 814 tis.Kč. Financování podpor za hospodářský rok 2002/2003 pokračuje
částečně i v začátku roku 2004 z důvodu administrace dokladů až do ledna následujícího
kalendářního roku.
Podle jednotlivých titulů podpor bylo čerpání následující:
a) Při pěstování stanovených plodin
Finanční podporu za uvádění půdy do klidu ve výši 5 500,- Kč na 1 ha orné půdy
uvedené do klidu obdrží žadatel, který uvede do klidu předepsaných 5 – 10 % výměry
žadatelem obhospodařované orné půdy výsevem řepky olejné pro výrobu MEŘO,
zeleného hnojení, energetických plodin, lnu setého olejného a konopí pro textilní
využití. Výměra orné půdy uvedená do klidu výsevem výše uvedených plodin činila
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171 261 ha. V roce 2003 byla vyčerpána částka 920 005 tis.Kč. K nedočerpání
rozpočtované částky ve výši 996 187 tis.Kč došlo zamítnutím některých žádostí
o podporu a snížením podpor v případě nedodání předepsaného množství řepky olejné
nebo v případě zhoršené kvality řepky olejné.
b) Při pěstování lnu přadného
Finanční podporu za uvádění půdy do klidu ve výši 7 000,- Kč na 1 ha orné půdy
uvedené do klidu obdrží žadatel, který uvede do klidu předepsaných 5 – 30 %
výměry žadatelem obhospodařované orné půdy výsevem lnu setého přadného.
Výměra orné půdy uvedené do klidu výsevem lnu přadného činila 5 920 ha.
V roce 2003 byla čerpána částka 41 512 tis.Kč. K nedočerpání rozpočtované částky
ve výši 42 000 tis.Kč došlo zamítnutím některých žádostí o podporu.
c) Na ostatní půdu neuvedenou do klidu
Finanční kompenzační podporu v rozmezí 200 – 1 000 Kč na 1 ha orné půdy
obdrží žadatel na ostatní ornou půdu obhospodařovanou žadatelem, kterou neuvedl
do klidu. Prezidium SZIF na jednání dne 30.10.2003 stanovilo konečnou výši
finanční kompenzační podpory 1000 Kč na 1 ha orné půdy neuvedené do klidu.
Výměra orné půdy neuvedené do klidu činila 2 066 330 ha. V roce 2003 byla
čerpána částka 2 040 130 tis.Kč. K nedočerpání rozpočtované částky ve výši
2 066 330 tis.Kč došlo zamítnutím některých žádostí o podporu a snížením podpor
v případě nedodání předepsaného množství řepky olejné nebo v případě zhoršené
kvality řepky olejné.
d) Na nepotravinářské užití řepky olejné
V souladu s výše uvedeným nařízením vlády byla pro hospodářský rok 2002/2003
stanovena výše finanční podpory na nepotravinářské užití řepky na 3 810,35 Kč/t.
V kalendářním roce 2003 byla tato podpora výrobci MEŘO čerpána na množství
47 632,15 t řepky a celkem na tuto finanční podporu bylo vyplaceno 181 495 tis. Kč.
Pro zpracovatelský rok 2003/2004 byla stanovena výše finanční podpory
na nepotravinářské využití řepky na 4 688,50 Kč/t. Do konce roku 2003 byla tato
finanční podpora čerpána na množství 9 662,2 t řepky a bylo na ní vyplaceno
celkem 45 302 tis. Kč. Kromě toho byl v lednu 2003 z kalendářního roku 2002
vyplacen doplatek ve výši 11 370 tis.Kč. Celkem bylo v kalendářním roce 2003
vyplaceno na finančních podporách na nepotravinářské užití řepky 238 167 tis.Kč.

7. Ř e p k a

olejná

a) Z hospodářského roku 2002-2003 včetně zásob z minulých let
K 1. lednu 2003 měl SZIF celkovou zásobu řepky olejné v množství 116 975,15 t.
Tato řepka byla postupně vyskladňována výrobcům MEŘO. Náklady spojené
se skladováním a vyskladněním této řepky dle smluv se skladovateli při sazbách
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(včetně DPH) 29,40 Kč/tuna/měsíc za skladování a 73,50 Kč/t
činily celkem 24 408 tis.Kč.

za vyskladnění,

b) Z hospodářského roku 2003-2004
Nákup z půdy uvedené do klidu:
Podle nařízení vlády č. 86/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, SZIF vykoupil
z půdy uvedené do klidu řepku olejnou v celkovém množství 88 540,737 t a za cenu
schválenou Prezidiem ve výši 5 000 Kč/t (5250 Kč/t včetně 5% DPH). Náklady
na nákup této řepky činily 464 839 tis.Kč. Náklady na naskladnění, skladování
a vyskladnění této řepky v roce 2003 při sazbách 29,40 Kč/tuna/měsíc za skladování
a za vyskladnění 73,50 Kč/t činily celkem 21 417 tis.Kč.
Nákup z volného trhu:
Dle nařízení vlády č. 86/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 306/2003 Sb.,
SZIF má povinnost dokoupit řepku z volného trhu v takovém množství, aby pokryl
smluvní závazky s výrobci MEŘO. Podle rozhodnutí Prezidia SZIF
ze dne 30. září 2003 bylo vypsáno trvalé výběrové řízení na nákup řepky olejné.
SZIF ve výběrovém řízení nakoupil celkem 1 000 tun řepky za cenu 9 292,50 Kč/t
(včetně 5% DPH). Na tento nákup SZIF vyplatil celkem 9 292 tis. Kč. SZIF,
dle rozhodnutí Prezidia SZIF ze dne 26. listopadu 2003, nakoupil na plodinové burze
celkem 13 021,249 t řepky za cenu 9 397,50 Kč/t (včetně 5% DPH), v celkové
hodnotě 122 367 tis. Kč.
Celkové náklady na nákup řepky z hospodářského roku 2003-2004 činily
617 915 tis.Kč. SZIF, oproti předpokladu, nenakoupil veškeré množství řepky
pro pokrytí smluvních množství v roce 2003, ale část nákupu byla uskutečněna
až v roce 2004.

c) Prodej řepky olejné
Za kalendářní rok 2003 prodal SZIF výrobcům MEŘO celkem řepku v množství
184 606,55 t za průměrnou cenu, po odečtení záloh a podpory na vývoz pokrutin,
2 003,85 Kč/t (včetně 5% DPH). Tržby za tuto řepku činily 369 924 tis.Kč.
V listopadu 2003 byla proplacena záloha za řepku na zpracovatelský rok 2003/2004
celkem ve výši 88 567 tis.Kč. Celkové tržby v roce 2003 činily 458 491 tis.Kč.
Z těchto tržeb SZIF odvedl DPH ve výši 11 570 tis.Kč.

8. P š e n i c e

potravinářská

Nařízení vlády č. 237/2001 Sb. stanoví podmínky a zásady podle kterých jsou
prováděny intervenční nákupy, skladování a prodej obilovin na domácí trh a na vývoz
a dále toto nařízení vlády stanovuje podmínky a zásady pro vyhlašování intervenční ceny
a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami.
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a) Intervenční nákup pšenice potravinářské
K 1. lednu 2003 měl SZIF na zásobách celkem 721 279 tun pšenice potravinářské,
nakoupené v rámci intervenčního nákupu ze sklizně roku 2002. Intervenční nákup
byl k 31. říjnu 2002 pozastaven a v roce 2003 již neprobíhal. V roce 2002
bylo poškozeno vlivem povodně 920 tun pšenice potravinářské nakoupené ze sklizně
roku 2002 a na základě rozhodnutí škodní komise byla tato pšenice v roce 2002
odepsána. K 28. 2. 2003 byla však odepsaná pšenice potravinářská nahrazena
skladovatelem ve stejném množství, tj. 920 tun a SZIF proto tuto pšenici znovu
účetně zaevidoval. Náklady spojené se skladováním a vyskladněním pšenice
potravinářské (vyplývající ze smluvně dohodnutých sazeb a to za naskladnění
a vyskladnění po 70 Kč/t a za skladování 25 Kč/tuna/měsíc) činily celkem
144.291 tis. Kč.

b) Prodej pšenice potravinářské
V souladu s nařízením vlády č. 237/2001 Sb. rozhodlo dne 31. 10. 2002 Prezidium
SZIF o zahájení prodeje zásob pšenice potravinářské na vývoz s tím, že pro hlasování
členů Prezidia SZIF o výběru jednotlivých nabídek bude použito hlasování
per rollam. Trvalé výběrové řízení na vývoz pšenice potravinářské
nebo odpovídajícího množství pšeničné mouky a těstovin bylo vypsáno
dne 14. 11. 2002 a prvním uzávěrkovým termínem výběrového řízení bylo
26. 11. 2002 a následně jím bylo každé druhé úterý. Na smlouvy uzavřené
do 31. 12. 2002 bylo po 1. 1. 2003 zaplaceno a odebráno 40 296 tun pšenice. V rámci
trvalého výběrového řízení na vývoz pšenice bylo v období od 1. 1. 2003
do 15. 4. 2003 s vybranými subjekty uzavřeno 31 smluv na odběr 677 701 tun
pšenice, na tyto smlouvy však bylo skutečně odebráno a zaplaceno celkem
676 825 tun pšenice (vzhledem k normativním úbytkům pšenice během skladování).
Tržby činily 1 717 586 tis. Kč.
Dne 30. 10. 2003 schválilo Prezidium SZIF prodej zbývajících zásob pšenice
potravinářské na domácí trh za cenu 4 100 Kč/t + 5 % DPH. Výběrové řízení
na prodej zbývajících zásob pšenice potravinářské na domácí trh bylo vypsáno
dne 4. 11. 2003 a uzávěrkovým termínem výběrového řízení bylo 11. 11. 2003.
Na základě výběrového řízení bylo uzavřeno 5 smluv na odběr
202 tun pšenice potravinářské. Na tyto smlouvy bylo odebráno a zaplaceno celkem
4 124 tun pšenice (vzhledem k normativním úbytkům pšenice během skladování).
Tržby činily 17 754 tis.Kč
Celkové tržby z prodeje pšenice potravinářské dosáhly výše 1 735 340 tis.Kč.
Z těchto tržeb SZIF odvedl DPH ve výši 82 636 tis.Kč.
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D. Přehled o celkovém čerpání rozpočtu na organizaci trhu
PŘÍJMY:
Základním zdrojem příjmů rozpočtu SZIF byla dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2003 určená na organizaci trhu ve výši 6 418 580 tis. Kč. Dalšími zdroji příjmů
na organizaci trhu pak byly:
- zůstatek finančních prostředků z roku 2002 na obchodním účtu
a na účtu správních výdajů
- návratná bezúročná půjčka od PGRLF, a.s.
- tržby z prodeje intervenčně nakoupených výrobků (viz část 9/I/H)
- tržby vč.záloh za prodej řepky olejné (viz část 9/I/H)
- úvěr od banky
- vrácené zálohy poskytnuté v minulých letech
- sankce za nesplnění podmínek a vrácené zálohy z minulých let
- vrácená DPH
- úroky od banky
- ostatní příjmy

191 272
500 000
1 735 340
458 491
822 760
3 669
7 054
21 772
10 894
- 10 023

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

Celkové zdroje SZIF pro financování organizace trhu v roce 2003
dosáhly výše 10 159 809 tis.Kč. V uvedených celkových zdrojích, vzhledem k tomu,
že novela zákona o Pozemkovém fondu byla schválena až začátkem roku 2004, není
započítáno rozpočtem předpokládané posílení dotací z Pozemkového fondu ve výši
200 000 tis.Kč, které byly zatím nahrazeny zvýšeným úvěrem od banky. Tento úvěr byl
splacen začátkem roku 2004 ihned po obdržení dotace od Pozemkového fondu.
VÝDAJE:
Vedle nákladů spojených s podporami, vývozními subvencemi a intervenčními
nákupy zemědělských a potravinářských komodit, uvedených v předchozí části C,
v celkové výši 7 379 145 tis.Kč SZIF dále uhradil:
- splátky úvěrů z minulých let
- úroky z úvěrů
- ostatní výdaje

2 571 974 tis.Kč
46 654 tis.Kč
60 202 tis.Kč

Celkové výdaje SZIF na organizaci trhu v roce 2003 si vyžádaly finanční
prostředky ve výši 10 057 975 tis.Kč.
ZŮSTATEK:
Z výše uvedeného čerpání rozpočtu SZIF na organizaci trhu zemědělských
a potravinářských výrobků vyplývá, že k 31. prosinci 2003 byl vykázán zůstatek
finančních prostředků na organizaci trhu ve výši 101 834 tis.Kč, který se, v souladu
ve znění zákona č. 128/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převedl do rozpočtu SZIF
na rok 2004 na účet organizace trhu.
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E. Čerpání rozpočtu SZIF na správní výdaje
Rok 2003 byl z hlediska organizace a řízení značně náročný. Na základě
rozhodnutí Ministerstva zemědělství a Řídícího výboru pro ustavení platební agentury
bylo nutné zajistit všechna potřebná organizační opatření k zajištění sloučení dvou
dosavadních platebních agentur (SZIF a APA+SAPARD) do jedné platební agentury
SZIF a současně přesunout zaměstnance platební agentury APA+SAPARD z budovy
Ministerstva zemědělství na Těšnově do budovy Ve Smečkách, kde sídlí dosavadní SZIF.
Návazně na nové organizační uspořádání v souvislosti s vytvářením jedné Platební
agentury SZIF a na nutnost pokrytí všech potřeb platební agentury a implementaci
do stávající datové platformy, vznikl požadavek zavedení nového ekonomického
informační systému (EKIS). Nový EKIS byl zaveden z důvodu provedení akreditace
SZIF na platební agenturu Evropské unie na zajištění realizace Společné zemědělské
politiky Evropské unie, která umožní našim zemědělcům čerpat finanční prostředky
z Evropské unie.
Současně s novým organizačním uspořádáním Platební agentury SZIF a z důvodu
předpokládaného zahájení akreditace na administraci podpor z EU Státním zemědělským
intervenčním fondem jako samostatnou uzavřenou organizací a pro operativní technickoorganizační řízení, bylo nutno zajistit operativnější řízení a to prostřednictvím 7 nových
územních pracovišť (odbory SZIF pro daný region). Pověřená územní pracoviště
jsou na úrovni sedmi vyšších územněsprávních celků (NUTS II), které již řídí
63 regionálních pracovišť ve vybraných okresech. Na tato pracoviště byly delegovány
pravomoci k technicko-organizačnímu řízení a ke kontrolám poskytovaných dotací
minimálně dvěma pracovníky (systém „čtyř očí“) příslušných RP SZIF a byla postupně
obsazována nezbytným minimálním počtem pracovníků k provádění uvedených činností
v roce 2003. K zabezpečení úkolů v plošném poskytování podpor, především příjmu
žádostí, formálních kontrol a fyzických kontrol u žadatelů a příjemců podpor,
pokračovalo se v roce 2003 s dobudováváním regionálních pracovišť SZIF,
která vznikla na území ČR již v roce 2002. Tato pracoviště byla pověřena dalšími úkoly,
zejména prověřování přidělování a přijímání žádostí o převody přidělených
kontrolou a inventarizací majetku SZIF (zásob pšenice a řepky), uskladněného
u více než 60 smluvních skladovatelů, apod.
Výše uvedené organizační změny si současně vyžádaly provést v budově MZe
Ve Smečkách, současného sídla SZIF, další nezbytné úpravy, zejména vybudování
nového informačního systému, rekonstrukci a modernizaci zastaralého a nefunkčního
síťového vybavení, dovybavení informační technologií a výpočetní technikou pokrývající
potřebu SZIF jak ze strany účetnictví, tak ze strany administrace národních dotací
podle jednotlivých vládních nařízení. Celý systém je připravován s výhledem
na požadavky EU, které musí platební agentura splňovat. Dále bylo nutno zajistit
rekonstrukci kanceláří po odstěhovaném Pozemkovém fondu, rozšíření telefonní
ústředny, rekonstrukci schodiště, zřízení elektronického požárního systému, a další nutné
úpravy. Nezbytným předpokladem pro náročnou terénní kontrolní a inventární činnost
bylo nutno řešit dopravu jak pracovníků ústředí tak regionálních pracovišť k příjemcům
podpor - ke smluvním partnerům. Byl proto zabezpečen nákup 70 osobních automobilů
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na regionální pracoviště a pro pracovníky odboru kontroly SZIF na ústředí. Na všechna
výše uvedená finančně náročná opatření bylo vyhlašováno výběrové řízení a s vybranými
subjekty uzavírány příslušné smlouvy. Po ukončení výběrového řízení bylo nakoupeno
celkem 70 osobních automobilů.
V návaznosti na výše uvedené technicko organizační změny a vyvolané potřeby
byly správní výdaje SZIF jak v neinvestiční části tak v investicích čerpány následovně:
PŘÍJMY:
Základní zdrojem příjmů na úhradu správních výdajů v roce 2003 byla dotace
ze státního rozpočtu ČR ve výši 311 420 tis.Kč. Vedle této dotace byly dalšími příjmy
úroky od banky ve výši 440 tis.Kč, náhrada od pojišťovny ve výši 431 tis.Kč
a ostatní příjmy ve výši 145 tis.Kč. Celkové zdroje na úhradu správních výdajů
v roce 2003 činily 312 436 tis.Kč, což znamená plnění příjmů na 100,5 %.
VÝDAJE:
Čerpání finančních prostředků na správní výdaje za rok 2003 činilo celkem
231 659 tis.Kč, tj. čerpání výdajů na 74,4 %.
Podle jednotlivých druhů nákladů bylo čerpání následující:
a) Počet zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků:
Plánovaný a schválený evidenční stav zaměstnanců na rok 2003 byl celkem 400.
K 31. prosinci 2003 bylo v evidenčním stavu pouze 325 zaměstnanců.
Z toho vyplývá, že počet zaměstnanců byl o 75 nižší oproti plánovanému. Problémem
při obsazování míst již nebyl jako v minulých obdobích nízký počet uchazečů
o zaměstnání, ale jejich kvalifikační způsobilost a také nedostatečnost v požadované
praxi. Přestože zájem uchazečů o zaměstnání vždy převyšoval nabídku
nedošlo, vzhledem k předchozím uvedeným skutečnostem, k obsazení všech míst.
Přesto se dařilo postupně vytvářet stabilní pracovní prostředí, o čemž vypovídá
snižující se procento fluktuace. V poslední době se situace začala postupně měnit
k lepšímu a avizovaná volná místa se daří obsazovat rychleji. Z těchto důvodů bude
v roce 2004 stále pokračovat nábor nových zaměstnanců.
Podle schváleného rozpočtu byly plánované mzdové prostředky na rok 2003
ve výši 112 836 tis.Kč. Skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2003
činilo 70 775 tis.Kč, tj čerpání na 62,7 %. Úspora ve výši 42 061 tis.Kč vznikla
částečně neobsazením všech plánovaných pracovních míst a také postupným
obsazováním míst jak na centrálním pracovišti, tak na regionálních pracovištích
během roku. Tato úspora byla převedena do rozpočtu správních výdajů na rok 2004.
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b) čerpání ostatních neinvestičních prostředků:
Ostatní neinvestiční výdaje (bez mzdových prostředků) ve výši 104 430 tis.Kč
byly použity následovně:
- sociální a zdravotní pojištění (503)
24 747 tis.Kč
- nákup materiálu (513)
15 013 tis.Kč
- nákup vody, paliv a energie (515)
3 400 tis.Kč
- nákup služeb (516), zejména poštovní a telefonní poplatky, nájemné,
právní a poradenské služby, audit, školení, apod. 52 917 tis.Kč
- ostatní nákupy (517), zejména programové vybavení do 40 tis.Kč,
cestovné, opravy a udržování techniky, apod.
6 724 tis.Kč
- příděl FKSP (534) a ostatní výdaje
1 629 tis.Kč
c) Investiční výdaje:
Investiční výdaje v roce 2003 v celkovém objemu 56 454 tis.Kč byly použity
následovně:
- programové vybavení nad 60 tis.Kč (611 1)
- rekonstrukce budovy (612 1)
- telefonní ústředna (612 2)
- nákup osobních automobilů (612 3)
- výpočetní technika nad 40 tis.Kč (612 5)
- projektová dokumentace (612 6)

23 814
4 769
1 215
24 739
1 856
61

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

ZŮSTATEK:
Z výše uvedeného čerpání rozpočtu finančních prostředků určených
na správní výdaje SZIF vyplývá, že k 31. prosinci 2003 byl vykázán zůstatek
finančních prostředků ve výši 80 777 tis.Kč, který byl, v souladu s ustanovením
§ 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, převeden
do rozpočtu SZIF na rok 2004 na účet správních výdajů SZIF.
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F. Hodnota majetku a stav pohledávek
1. Stav zásob zboží ve skladech SZIF:
Podle účetní evidence byl stav zásob zboží ve skladech SZIF k 31. prosinci 2003
následující:
tun

Kč

pšenice potravinářská
řepka olejná ze sklizně roku 2003

0
24 142,074

0
149 832 302,15

Stav zásob c e l k e m

24 142,074

149 832 302,15

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

2. Hodnota majetku
Podle účetní evidence byla k
a zapůjčeného majetku následující:

31. prosinci 2003 hodnota vlastního

v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek - Software (účet 013)

6 674 705,50

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)

5 590 974,65

Dlouhodobý hmotný majetek - (účet 022)

47 852 437,89

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)

33 036 546,26

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (účet 041)

37 175 134,45

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

130 329 798,75
2 080 922,31
132 410 721,06

Inventarizační seznamy vlastního i zapůjčeného majetku jsou uloženy u předsedy
Ústřední inventarizační komise.
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3. Přehled pohledávek a závazků
v Kč
1.

POHLED ÁVKY:
a) obchodního účtu (organizace trhu):
po lhůtě splatnosti
ve lhůtě splatnosti
celkem
b) účtu správních výdajů:
po lhůtě splatnosti
ve lhůtě splatnosti
celkem
Pohledávky celkem
2. Z Á V A Z K Y :
a) obchodního účtu (organizace trhu):
po lhůtě splatnosti
ve lhůtě splatnosti
celkem
b) účtu správních výdajů
ve lhůtě splatnosti c e l k e m
Závazky celkem
3. R O Z D Í L = pohledávky - závazky

546 045 943,70
89 499 544,54
635 545 488,24
21 446 568,33
59 516,70
21 506 085,03
657 051 573,27

4 341 151,21
293 147 460,98
297 488 612,19
303 139 783,41
303 139 783,41
353 911 789,86

SZIF evidoval k 31. prosinci 2003 pohledávky po lhůtě splatnosti v celkové výši

546 046 tis.Kč. Tyto pohledávky lze 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 v celkové hodnotě
cca 17 100 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 v celkové hodnotě cca 6 100 tis.Kč,
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
z celkové jejich hodnoty cca 65 300 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.
Tyto pohledávky činí cca 438 900 tis.Kč,
5) Pohledávky, u kterých jsou splněny všechny předpoklady pro upuštění
od jejich vymáhání podle zákona č. 219/2000 Sb.. Tyto pohledávky
(v hodnotě cca 18 200 tis.Kč) jsou v současné době postupně připravovány
pro MF, které o tom musí rozhodnout,
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6) Pohledávky, které jsou přihlášeny do dědického řízení z důvodu smrti dlužníka,
představují cca 91 tis.Kč.
7) Pohledávky ve výši 344 tis.Kč za nevrácené zálohy na uvádění půdy do klidu
a ve výši 11 tis.Kč za nevrácené přeplatky mléčných kvót zatím nejsou ve formě
právního vymáhání.

G. Výrok auditora k účetní závěrce
Auditorská firma BDO CS s.r.o. provedla v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb.,
o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, ověření
předložené výroční zprávy a účetní závěrky Státního zemědělského intervenčního fondu
sestavené k 31. 12. 2003.
Za sestavení výroční zprávy a účetní závěrky je odpovědný statutární orgán fondu.
Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Auditorské směrnice
požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu,
že výroční zpráva a účetní závěrka neobsahují významné nesprávnosti. Audit zahrnuje
výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací
uvedených ve výroční zprávě a v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení
použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných fondem a zhodnocení
celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje
přiměřený podklad pro vydání našeho výroku.
Podle našeho názoru výroční zpráva a účetní závěrka podávají ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční
situace Státního zemědělského intervenčního fondu k 31. 12. 2003 a jeho výsledku
hospodaření za účetní období roku 2003 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými
předpisy České republiky.
Upozorňujeme na skutečnost, že údaje o nesplácených pohledávkách jsou uvedeny
v příloze k účetní závěrce. K těmto pohledávkám v souladu s postupy účtování fond
nevytváří opravné položky.

V Praze, dne 13. 2. 2004
B D O C S s.r.o.

Ing. Radomír Kosina, CSc.

Doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

Olbrachtova 1980/5

auditor – osvědčení č.0119

auditor - osvědčení č. 0070

140 00 Praha 4

partner BDO CS s.r.o.

partner BDO CS s.r.o.

Osvědčení KAČR č. 018
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H. Z á v ě r
Rozpočet SZIF na rok 2003, jeho změny a čerpání jsou uvedeny na příloze č. 1.
Použití dotace ze státního rozpočtu ČR a dalších zdrojů podle způsoby úhrady
jednotlivých druhů nákladů jsou uvedeny na příloze č. 2.
Z celkového hodnocení hospodaření s finančními prostředky v roce 2003 vyplývá,
že SZIF postupoval jednak v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění
pozdějších předpisů, a na něj navazujícími nařízeními vlády ČR a jednak v souladu
s rozpočtovými pravidly. Vyplývá to i ze stanoviska auditora.
Výroční zprávu o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků za rok 2003
projednala a odsouhlasila dne 24. února 2004 Dozorčí rada SZIF a dne 26. února 2004
jí projednalo a schválilo Prezidium SZIF.
Do rozpočtu SZIF na rok 2004 se, v souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, převádí zůstatek finančních prostředků na obchodním účtu
pro organizaci trhu ve výši 101 834 tis.Kč do rozpočtu SZIF na rok 2004
na účet organizace trhu a zůstatek finančních prostředků na účtu správních výdajů
ve výši 80 777 tis.Kč se převádí do rozpočtu SZIF na rok 2004 na účet správních výdajů.
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Příloha č. 1
Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2003,
jeho změny a čerpání k 31. prosinci 2003 - podle způsobu organizace trhu
1. Dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2003:

Dotace ze státního rozpočtu ČR celkem
z toho: A. na organizaci trhu
B. na správní výdaje

v tis.Kč
rozpočet
původní upravený změněný
4 730 000 4 730 000 6 730 000
4 420 580 4 418 580 6 418 580
309 420
311 420
311 420

čerpání
plnění
celkem
v%
6 730 000
100,0
6 418 580
100,0
311 420
100,0

2. Rozpočet SZIF :
A. Rozpočet finančních prostředků na organizaci trhu:
a) PŘÍJMY:
zůstatek z roku 2002 vč. cenných papírů
dotace ze státního rozpočtu ČR na organizaci trhu
návratná bezúročná půjčka od PGRLF, a.s.
převod dotace z Pozemkového fondu ČR
tržby z prodeje pšenice potravinářské
tržby z prodeje řepky
vrácené zálohy poskytnuté v minulých letech
sankce za nesplnění podmínek
vrácená DPH při nákupu výrobků
úvěr od banky
úroky od banky
ostatní příjmy
celkem
b) VÝDAJE:
kompenz. podpora při stanovení produkčních kvót mléka
podpora programu zvýšení spotřeby "školního mléka"
subvence na vývoz výrobků z kravského mléka
subvence na vývoz jatečného skotu
subvence na vývoz jatečných prasat
podpora skladování vepřového masa
podpora pro zpracování brambor na škrob
podpora pro zpracování pšenice na škrob
subvence na vývoz bramborového škrobu
subvence na vývoz sladu
podpora za uvedení půdy do klidu c e l k e m
z toho: 1. při pěstování stanovených plodin
2. při pěstování lnu setého přadného
3. při neuvedení ostatní půdy do klidu
4. na nepotravinářské užití řepky
náklady na řepku olejnou z minulých let
náklady na řepku olejnou v roce 2003 celkem
náklady na pšenici potravinářskou z minulých let
náklady na nákup a skladování pšenice ze sklizně 2003
odvod DPH z tržeb za prodej výrobků
splátka úvěrů
úroky z úvěru
ostatní výdaje
celkem
c) ZŮSTATEK

0
4 420 580
0
0
1 890 000
633 863
1 000
2 000
151 900
2 200 000
14 251
280
9 313 874

191 272
191 272
191 272
4 418 580 6 418 580 6 418 580
500 000
500 000
500 000
200 000
200 000
0
1 760 458 1 760 458 1 735 340
530 043
422 178
458 491
1 000
1 000
3 669
2 000
2 000
7 054
33 617
33 617
21 772
290 000
290 000
822 760
25 000
25 000
10 894
280
280
-10 023
7 952 250 9 844 385 10 159 809

100,0
100,0
100,0
0,0
98,6
108,6
366,9
352,7
64,8
283,7
43,6
x
103,2

350 000
70 000
1 306 000
310 000
0
0
60 000
15 000
30 000
154 000
1 574 800
670 000
60 000
844 800
0
30 308
1 152 375
89 610
2 171 610
120 275
1 800 000
72 436
3168
9 309 582
0

350 000
70 000
2 364 770
0
44 000
5 000
60 000
23 000
30 000
154 000
1 930 782
996 187
42 000
633 322
259 273
22 642
734 592
118 493
0
18 846
1 976 627
47 309
2189
7 952 250
0

256 111
53 309
0
309 420

246 208
65 212
0
311 420

237 208
74 212
0
311 420

237 208
74 212
1 016
312 436

100,0
100,0
x
100,3

114 424
141 687
53 309
309 420
0

112 836
133 372
65 212
311 420

112 836
124 372
74 212
311 420
0

70 775
104 430
56 454
231 659
80 777

62,7
84,0
76,1
74,4
x

350 000
343 840
98,2
70 000
63 316
90,5
2 647 291 2 564 973
96,9
0
15 625
x
44 000
40 821
92,8
0
0
x
60 000
32 834
54,7
23 000
18 080
78,6
30 000
39 473
131,6
154 000
139 549
90,6
3 392 122 3 239 814
95,5
996 187
920 005
92,4
42 000
41 512
98,8
2 066 330 2 040 130
98,7
287 605
238 167
82,8
22 642
24 408
107,8
744 075
617 915
83,0
118 493
144 291
121,8
0
0
x
83 844
94 206
112,4
2 055 420 2 571 974
125,1
47 309
46 654
98,6
2 189
60 202 2 750,2
9 844 385 10 057 975
102,2
0
101 834
x

B. Rozpočet finančních prostředků na správní výdaje:
a) PŘÍJMY:
neinvestiční dotace
investiční dotace
ostatní
příjmy c e l k e m
b) VÝDAJE:
neinvestiční výdaje - mzdové prostředky
- ostatní výdaje
investiční výdaje
celkem
c) ZŮSTATEK

Příloha č. 2
Čerpání rozpočtu SZIF v roce 2003 - podle skutečného použití zdrojů
v tis. Kč

zdroje

výdaje
dotace

druh

tis.Kč

podpory a vývozní subvence
mléka

paragraf

1)

skotu

prasat

na půdu

škrobu

sladu

1023

1023-4

2)

do klidu

řepka

3)

1022

olejná

4)

IN

odvod

splátka

úroky

správní

pšenice

DPH

úvěru

z úvěru

výdaje

1021

5213

položka
zůstatek z roku 2002

n á k l a d y
ostatní
výdaje

5)

1029
5138

5362

8124

5909

5141

191 272

0

0

0

0

0

0

0

0

29 376

0

0

0

161 896

dotace ze SR - na organ.trhu

6 418 580

2 472 128

15 625

40 821

139 549

90 387

3 239 814

0

0

0

374 332

45 924

0

0

- na spr. výdaje

312 436

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231 659

80 777

půjčka od PGRLF, a.s.

500 000

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tržby z prodeje pšenice

1 735 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 735 340

0

0

0

458 491

0

0

0

0

0

0

458 491

0

0

0

0

0

0

vrácené zálohy

3 669

0

0

0

0

0

0

0

3 669

0

0

0

0

0

sankce za nesplnění podmínek

7 054

0

0

0

0

0

0

0

7 054

0

0

0

0

0

vrácená DPH

21 772

0

0

0

0

0

0

0

0

21 772

0

0

0

0

úvěr od banky

822 760

0

0

0

0

0

0

183 832

133 568

43 058

462 302

0

0

0

úroky od banky

10 894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

730

0

10 164

-10 023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 023

10 472 245

2 972 128

15 625

40 821

139 549

90 387

3 239 814

642 323

144 291

94 206

2 571 974

46 654

231 659

242 814

tržby z prodeje řepky

ostatní příjmy
celkem
1)
2)
3)
4)
5)

= subvence na vývoz + kompenzace za kvóty + školní mléko
= podpora snížení pořizovací ceny brambor a pšenice na výrobu škrobu + subvence na vývoz škrobu
= při pěstování stanovených plodin + len pro nepotravinářské užití + kompenzační podpora za ostatní půdu + řepka pro nepoptravinářské užití
= nákup řepky olejné nakupované jak v rámci uvádění půdy do klidu tak na volném trhu
= ve sloupci "ostatní výdaje" je zahrnut zůstatek finančních prostředků z organizace trhu (ve výši 101 834 tis.Kč) a ze správních výdajů (ve výši 80 777 tis.Kč).

