Státní zemědělský
intervenční fond
Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu
a čerpání finančních prostředků za rok 2001

A. Úvod:
Původní rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF") na rok 2001
vycházel z dotace vyčleněné pro SZIF v ustanovení § 1 odst. 8 zákona č. 491/2000 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2001, a to ve výši 4 230 000 tis.Kč, z toho na krytí
správních výdajů je určena částka 22 430 tis.Kč. Výše této dotace byla stanovena
na zabezpečení správních výdajů spojených s činností výkonného aparátu SZIF a vycházela
ze zkušeností známých z činnosti v roce 2000.
Rok 2001 si však již od počátku roku vyžádal výraznou změnu v práci výkonného aparátu:
- v závěru roku 2000 se SZIF přestěhoval z budovy MZe na Těšnově do budovy Mze
Ve Smečkách. Toto přemístění vyvolalo dodatečné náklady (rozvod a propojení výpočetní
techniky a její zapojení na Internet v rámci budovy Ve Smečkách, zabezpečení nových agend,
propojení informačních technologií mezi MZe a SZIF apod.), které však nebyly v původním
návrhu rozpočtu SZIF pro rok 2001 zahrnuty, neboť v roce 2000 byly tyto činnosti bezplatně
poskytovány MZe;
- uplatňování zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, a v návaznosti na něj vydaná příslušná nařízení
vlády ČR, jejich aplikace do praxe a zejména zabezpečení důsledné kontroly přiznaných podpor
(zda splňují daná kriteria), která se začala uplatňovat do praxe od počátku roku 2001, však
ukázaly, že činnosti nutné k zajištění daných úkolů vyžadují mnohem větší důraz na organizační
a kontrolní zabezpečení těchto agend a to zejména v oblasti výpočetní techniky (programové
vybavení) a dále že vyžadují vybudování a personální zajištění regionálních pracovišť SZIF (dále
jen „RPF"), která však SZIF nemá vybudována. I když s plným vybudováním vlastních RPF
a jejich personálním a technickým vybavením se uvažuje až od roku 2002, bylo třeba již v roce
2001 zabezpečit veškeré přípravné práce, (především v oblasti nákupu výpočetní techniky
a zabezpečení jejího programového vybavení včetné komunikace s ústředím SZIF) neboť tento
proces je zdlouhavý a nový informační systém používaný SZIF by měl být spuštěn od 1. ledna
2002.
Vzhledem k tomu, že pro rok 2001 nebylo reálné požadovat další finanční prostředky ze státního
rozpočtu ČR povolil Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR svým usnesením
č. 526 z 51. schůze dne 25. října 2001 v § 1 odst. 8 zákona č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2001, rozpočtové opatření, kterým se dotace určená SZIF upravila takto:
1. Celková dotace ve výši 4 230 000 tis. Kč zůstala nezměněna.
2. Závazný ukazatel - část dotace určená na organizaci trhu ve výši 4 207 570 tis.Kč se snížila
na 4 185 287 tis. Kč, tj. o 22 283 tis. Kč.
3. Závazný ukazatel - část dotace určená na úhradu správních výdajů ve výši 22 430 tis. Kč se
zvýšila na 44 713 tis. Kč, tj. o 22 283 tis. Kč.
V souvislosti s výše uvedenou změnou byly do změny rozpočtu SZIF na rok 2001 promítnuty
i některé drobné úpravy, vyplývající z dosavadního zabezpečování organizace trhu, a s ním
související změny objemu finančních prostředků stanovených v dosavadním rozpočtu SZIF na
rok 2001. Současně bylo provedeno zpřesnění rozpočtu SZIF v položce „dotace za uvedení půdy
do klidu", která byla rozdělena na vlastní dotace a na nákupy
(a následné prodeje) řepky
olejné, u které bude dotován pouze rozdíl mezi cenou na její pořízení a cenou dosaženou
při jejím prodeji.

B. Hodnocení organizace trhu:
Organizace trhu byla zabezpečována v souladu se zákonem č. 256/2000 Sb., o SZIF, a na něj,
v souladu s ustanovením § 12 tohoto zákona, navazující nařízení vlády vydávaná samostatně pro
příslušné zemědělské a potravinářské komodity. Podle jednotlivých komodit zařazených
příslušným nařízením vlády do organizace trhu v roce 2001 byla tato organizace zabezpečována
následovně:
l. Mléko a mlékárenské výrobky:
Organizace trhu mléka se řídí třemi nařízeními vlády a to:
a) č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření
k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka (dále jen „subvencované vývozy
mléka"),
b) č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění
nálezu Ústavního soudu ČR č. 410/2001 Sb.,
c) č. 91/2001 Sb., 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 (dále jen „podpora školního mléka").
a) Subvencované vývozy mléka:
V návaznosti na příslušná ustanovení nařízení vlády schválilo Prezidium objem přebytku mléka
pro rok 2001 ve výši 580 mil.litrů o tučnosti 4,5. VA SZIF posoudil požadavky jednotlivých
subjektů ucházejících se o podporu vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2001
a do subvencování vývozů mléčných výrobků bylo nakonec zařazeno celkem 568 336 600 litrů
plazmy a 2 557 553 190 tukových jednic, přičemž nebyl naplněn limit objemu mléčné suroviny
u ostatních výrobků, ale naproti tomu byl výrazným způsobem překročen limit pro máslo a SOM
+ Kasein potravinářský.
Jak vyplývá z § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 486/2000 Sb., může SZIF v průběhu roku zvýšit nebo
snížit množství mléčných výrobků, nejvýše však o 20%. Nutnost navýšení, vedle růstu nákupu
mléka a zvyšování dovozu mléka a mléčných výrobků, podmiňovala i skutečnost tehdejší situace
na trhu s máslem, kdy podle statistických údajů velmi rychle rostly zásoby másla vlivem
nepříznivé situace související s celními opatřeními ze strany Polska a Ruska a poklesem cen FOB
u másla, který nastal ve IV. čtvrtletí 2000.
Prezidium SZIF proto na svém mimořádném jednání schválilo navýšení bilančního přebytku
a to formou subvencovaných vývozů mlékárenských výrobků z původních 580 na 658mil.litrů, tj.
o 13,5%. Možnost navýšit množství subvencovaných výrobků měly pouze ty subjekty, které byly
zařazené do podpory vývozu výrobků z kravského mléka v roce 2001, a jejichž požadavek byl
při úpravách ze strany SZIF krácen.
Po navýšení bilančního přebytku mléka v roce 2001 se situace na trhu s mlékem uklidnila.
Zásoby másla klesly v září 2001 na úroveň 2 322 t, což představuje minimum za poslední
3 roky. Paradoxně se však vyskytlo nebezpečí nedostatku másla na vnitřním trhu ke konci roku
2001. SZIF tuto vzniklou situaci řešil individuálním přístupem k jednotlivým subjektům žádajícím
o snížení objemu ročního množství subvencovaných výrobků z důvodu upřednostnění prodeje
másla na vnitřním trhu před vývozem. O tuto změnu, která byla řešena dodatkem k roční
smlouvě, požádalo celkem 11 subjektů.
Na základě příslušných ustanovení nařízení vlády č. 486/2000 Sb. byly uvedené objemy
přebytku mléka v rámci uzavřených smluv pokryty během roku 2001 následujícím množstvím
a sortimentem výrobků:
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Výrobek

Celkem tun

Máslo 16%
Sušené odtučněné mléko
Sušené plnotučné mléko
Kasein potravinářský
Zahuštěné mléko
Eidam
Ementálský sýr
Akawi
Istambuli
Jadel

23
28
13
1
6
2
2
7

909,93
627,47
478,94
846,80
248,44
178,25
203,06
459,33
765,60
191,61

V uvedených množstvích výrobků jsou obsaženy též vývozy nesubvencované (především vývoz
do SR), tak jak vyplývá z přílohy č. 1 k výše citovanému nařízení vlády. Na vývozy
mlékárenských výrobků byly v kalendářním roce 2001 vyčerpány subvence v celkové výši
966 547 tis. Kč.
b) podpora při stanovení produkčních kvót mléka:
Nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005,
určilo, že kvótovým rokem se rozumí období od 1. dubna příslušného roku do 31. března
následujícího roku. V návaznosti na toto nařízení vlády vydal SZIF rozhodnutí o přidělení
individuální produkční kvóty 3 602 producentům na celkové množství mléka ve výši 2 798,1 mil.
litrů.
Podle § 9 citovaného nařízení vlády bylo na SZIF doručeno 3 171 žádostí o poskytnutí
kompenzační podpory. Prezidium SZIF schválilo pro kvótový rok 2001/2 kompenzační podporu
za každý dodaný litr mléka následovně:
- pro producenty u nichž výměra obhospodařovaných zemědělských pozemků nacházející se
v méně příznivých oblastech dosahuje alespoň 50% celkové výměry, neboje ekologickým
výrobcem ve výši 0,077 Kč/l
- pro ostatní producenty ve výši 0,053 Kč/l
Současně bylo schváleno, že tato podpora bude poskytnuta ve dvou splátkách, a to zvlášť
za dodané mléko v období od 1. dubna do 30. září 2001 a od 1. října 2001 do 31. března 2002.
Podle dosavadního průběhu dodávek mléka (za období od 1.4. do 31.12.2001) byl proveden
kvalifikovaný odhad o předpokládaném splnění přidělených kvót a to maximálně do výše 2 513
mil. litrů. Vzhledem k tomu, že pro kvótový rok 2001/2 bylo rozděleno celkem 2 798 mil. litrů,
nebudou kvóty splněny o cca 285 mil. litrů. V poslední době producenti plně využívají možnosti
převodu kvót k řešení svých problémů s nenaplňováním či přeplňováním přidělené kvóty
(pro informaci do 4.2.2002 bylo přijato již více než 250 oznámení o převodu kvót mezi
producenty).
Vzhledem k pozdější účinnosti citovaného nařízení vlády než předpokládal rozpočet na rok 2001
a dále s ohledem na skutečnost, že druhé období bude propláceno až v roce 2002, bylo
na kompenzačních platbách vyčerpáno v kalendářním roce 2001 pouze 76 069 tis. Kč.
c) podpora „školního mléka":
Opatření, které se zabývá uplatněním mléka s perspektivou možného navýšení spotřeby
a snížením deficitu vápníku u dětské populace spojenou se zlepšením stravovacích návyků,
vychází z nařízení vlády č. 91/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování
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podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných
výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku. Nařízení vlády nabylo účinnosti dne 6.3.2001
a navázalo na dotační titul 1.M. Ministerstva zemědělství.
V roce 2001 bylo do podpory zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky zařazeno
celkem 10 mlékáren, které dodávaly cenově zvýhodněné mléčné výrobky do cca 3 035 škol. Žáci
těchto škol mají minimálně 1x týdně nárok na 500 ml mléka nebo jogurtového mléka, či 300 g
jogurtu nebo 160 g smetanového krému s možností vzájemné kombinace 2 ks balení mléčných
výrobků. V roce 2001 dodaly mlékárny následující počet kusů jednotlivých balení:

subjekt

počet škol

MILPO, s.r.o.

24

Ml.Olešnice, RMD

počet žáků I.čtvrtletí

II. čtvrtletí září až prosinec

5 496

46 414

49 050

60 464

147

28 508

133 955

109 991

353 886

Místecká ml., s.r.o.

75

23 134

117 680

144 686

391 039

Zem.družst.Radiměř

14

Bohušovická ml., a.s. 1165

2 986

14 012

14 266

25 148

305 201

2 231 238

2 374 101

3 535 555

1 2652

59 942

116 288

185 721

296 278

2 181 587

2 293 582

3 451 334

Ml.Val.Meziříčí, s.r.o. 57
Jihočeské ml., a.s.

1184

Danone, a.s.

29

OLMA, a.s.

327

Polabské ml., a.s.

13

Celkem

3035

8 704

0

15 614

75 618

0

555 608

959 158

2 209

0

0

4 617

760 786

4 784 828

217 247

5 673 186

9 184 169

V důsledku nabytí účinnosti citovaného nařízení vlády až dne 6. března 2001 a proplácením
dotovaných dodávek mléčných výrobků za II. pololetí školního roku až v roce 2002, byly finanční
prostředky pro podporu školního mléka čerpány v kalendářním roce 2001 pouze ve výši
19 306 tis. Kč.
II. Jatečný skot:
Organizace trhu jatečného skotu vychází z nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečnvch býků a z nich vyrobeného hovězího masa
(s účinností od 7. února 2001), ve znění nařízení vlády č. 90/01 Sb. (s účinností od 6.3.2001)
a nařízení vlády č. 288/01 Sb. (s účinností od 3. 8.2001) a v průběhu roku 2001 byla prováděna
formou subvencovaných vývozů jatečných býků a hovězího masa.
V průběhu roku 2001 bylo Prezidiem SZIF vyhlášeno celkem 6 vývozních období. Pro každé
vývozní období byly stanoveny podmínky pro uskutečnění vývozu, tj. zejména maximální výše
subvence pro jednotlivé kategorie jatečného skotu, které mohly být předmětem vývozu a cena,
kterou byl příjemce subvence povinen uhradit dodavateli za každý dodaný kg živé hmotnosti.
Subvence byla vyplácena zálohově s tím, že po ukončení každého vývozního období bylo
provedeno vyúčtování a vývozci byli povinni případný přeplatek subvence vrátit. Termíny
jednotlivých vývozních období a stanovené podmínky pro uskutečnění vývozu byly následující:
v Kč na kg ž.hm.
Vývozní období

Cena placená

Subvence na

dodavatelům

jatečné býky

Subvence na

Subvence na

chlazené maso mrazené maso

jateč. býků

z býků

z býků

2.2.-21.5. I. etapa

36,50

5,-

16,-

16,-

II. etapa
1.5.-31.5.

36,50

5,-

10,10,-

10,10,-

9.5. -16.7.

36,50

5,-

10,-

20,-
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28.5.- 15.8.

36,50

5,-

10,-

20,-

19.7. - 30.9.

36,50

8,-

10,-

20,-

1.10.-15.12.

37,50

9,-

11,-

21,-

V průběhu roku 2001 bylo se subvencí vyvezeno celkem 29 088 tun přepočtené hmotnosti
jatečných býků. Na subvencích bylo vyplaceno celkem 438 123,4 tis. Kč.
III. Bramborový a pšeničný škrob:
Podpora je poskytována v souladu s nařízením vlády č. 175/2001 Sb., 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) finanční podpora pro zpracování brambor a pšenice na škrob:
Podle § 1 odst. 1 a 2 výše uvedeného nařízení vlády SZIF poskytuje finanční podporu ve výši
1500,- Kč/t bramborového škrobu obsaženého v bramborách určených pro zpracování
na bramborový škrob, a to nejvýše na celkové množství 30 000 t. Na této podpoře bylo
vyplaceno 11 540 tis. Kč.
Dle § 4 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení vlády SZIF poskytuje finanční podporu ve výši 1 000,- Kč
na tunu pšeničného škrobu obsaženého v pšenici určené pro zpracování na pšeničný škrob, a to
nejvýše na celkové množství 15 000 t. V roce 2001 bylo na této podpoře vyplaceno
2 426 tis. Kč.
b) subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu:
Rozsah a výše subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu je také upravena výše
uvedeným nařízením vlády. SZIF poskytuje subvenci při vývozu ve výši 5 000,- Kč na tunu
bramborového škrobu obsaženého ve výrobku, a to nejvýše na celkové množství 6 000 t.
Celkově se v roce 2001 na této subvencíi vyplatilo 5 885 tis. Kč.
IV. Podpora vývozu sladu:
Tato podpora se poskytuje formou subvence v návaznosti na nařízení vlády č. 174/2001 Sb.,
kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu. Dle § 1 odst. 2 tohoto
nařízení Prezidium SZIF schválilo pro hospodářský rok 2001/2002 nejvýše přípustné množství
sladu, na které lze poskytnout tuto subvenci, a to ve výši 200 000 tun a maximální subvenci
při vývozu ve výši 770,- Kč/t.
V souladu s § 5 odst. 4 nařízení vlády Prezidium SZIF stanovilo pro I. čtvrtletí hospodářského
roku 2001/2002 zálohu při vývozu sladu ve výši
200,- Kč/t sladu vyvezeného v souladu
s nařízením vlády. Prezidium SZIF dále rozhodlo pro II. čtvrtletí hospodářského roku 2001/2002
nestanovit žádnou zálohu na subvenci při vývozu sladu. V současnosti je již známo, z výpočtu
dle § 5 odst. 2, že za I. čtvrtletí hospodářského roku 2001/2002 nevychází subvence žádná.
V. Pšenice potravinářská:
Organizace trhu u pšenice potravinářské vychází z nařízení vlády č. 237/2001 Sb., který se
stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin
na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami,
a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny s účinnost od 11.
července2001.
K 1. lednu 2001 měl SZIF na zásobách pšenici potravinářskou z intervenčního nákupu ze sklizně
roku 2000 v celkové výši 100 604 tun. Do konce března 2001 nakoupil SZIF dalších 417,754 tun
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pšenice potravinářské. Celkem měl SZIF na zásobách 101.022 tun. Prezidiem SZIF byl
odsouhlasen způsob prodeje této pšenice. Bylo stanoveno, že tato pšenice bude prodána
vybraným subjektům s podmínkou uskutečnění vývozu do zahraničí. V návaznosti na to bylo
vypsáno trvalé výběrového řízení na prodej pšenice potravinářské podle „Zásad výběrového
řízení právnických a fyzických osob pro intervenční nákupy, vývoz nebo prodej výrobků
zařazených do regulace trhu˝ s tím, že pro hlasování členů Prezidia SZIF o výběru jednotlivých
nabídek bude použito hlasování per rollam. V rámci tohoto řízení bylo v období od 27. února
do 30. června 2001 s vybranými subjekty uzavřeno 7 smluv a na na tyto smlouvy bylo odebráno
a zaplaceno celkem 16 676 tun pšenice. Proto Prezidium SZIF schválilo prodej pšenice
potravinářské pro SSHR. Následně byla uzavřena kupní smlouva se SSHR na 50 000 tun pšenice
potravinářské. Skutečně prodané a vyfakturované množství pšenice na tuto smlouvu činilo
49.916 tun (vzhledem k přirozeným úbytkům při skladování).
Trvalé výběrové řízení na vývoz pšenice potravinářské bylo od měsíce června 2001 neúspěšné,
nebyla vybrána žádná nabídka. Vzhledem k tomu měl SZIF k 31. prosinci 2001 na zásobách
pšenici potravinářskou z intervenčního nákupu ze sklizně roku 2000 v celkovém množství
34 430 tun (v roce 2001 nebyl vyhlášen intervenční nákup).
Dle rozhodnutí Prezidia SZIF byl dne 23. srpna 2001 schválen doplatek pěstitelům za pšenici
potravinářskou nakoupenou v intervenčním nákupu ze sklizně roku 2000. Doplatek byl vyplácen
ve výši 350,- Kč/t a celkový náklad na tento doplatek pěstitelům činil 37 127 tis. Kč. Vrácená
DPH (z nákupu koncem roku 2000 včetně doplatku), kterou SZIF obdržel, činila
40 273 tis. Kč.
Náklady spojené s naskladněním, skladováním a vyskladněním této pšenice v roce 2001 činily
celkem 25 225 tis. Kč. Tržby z prodeje pšenice potravinářské ze zásob činily v roce 2001
celkem 292 383 tis. Kč. Z těchto tržeb odvedl SZIF DPH ve výši 22 578 tis. Kč.
VI. Uvádění půdy do klidu:
Podpora se poskytuje žadatelům podle nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví
podmínky pro poskytování finanční podpory a finanční kompenzační podpory za uvedení půdy
do klidu (při pěstování stanovených plodin, lnu setého olejného a přadného a za ostatní půdu
neuvedenou do klidu) a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uvedené do klidu,
ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb. V roce 2001 bylo přijato 3 906 žádostí o tuto podporu.
a) při pěstování stanovených plodin:
Finanční podporu za uvádění půdy do klidu ve výši 5 500,- Kč na 1 ha orné půdy obdrží žadatel,
který uvede do klidu předepsaných 5 - 10 % žadatelem obhospodařované orné půdy výsevem
řepky olejné pro výrobu MEŘO, zeleného hnojení, energetických plodin a konopí. Výměra orné
půdy uvedená do klidu výsevem výše uvedených plodin činila 102 312 ha. V roce 2001 bylo
na tuto podporu vyčerpáno celkem 550 011 tis. Kč.
b) při pěstování mu setého olejného a přadného:
Finanční podporu za uvádění půdy do klidu ve výši 5 500,- na 1 ha orné půdy obdrží žadatel,
který uvede do klidu předepsaných 5 - 10 % žadatelem obhospodařované orné půdy výsevem
lnu setého olejného a finanční podporu za uvádění půdy do klidu ve výši 7 000,- Kč na 1 ha orné
půdy 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 uvedených plodin činila 9 695 ha. V roce 2001 bylo na tuto podporu vyčerpáno celkem
63 078 tis. Kč.
c) za ostatní půdu neuvedenou do klidu:
Finanční kompenzační podporu v rozmezí 200 - 600 Kč na 1 ha orné půdy obdrží žadatel
na ostatní ornou půdu žadatelem obhospodařovanou, kterou neuvedl do klidu. Prezidium
na jednání dne 8.11.2001 stanovilo konečnou výši této podpory na 600,- Kč / ha orné půdy
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neuvedené do klidu. Výměra orné půdy neuvedené do klidu činila 1 869 825 ha. V roce 2001
bylo na tuto podporu vyčerpáno celkem 1 096 332 tis. Kč.

d) nákup a prodej řepky olejně z půdy uvedené do klidu a její dokup z volného trhu:
Z půdy, která byla uvedena do klidu tím, že na ní byla oseta řepka olejná, je povinnost dodat
pro následnou výrobu MEŘO 2,3 t z 1 ha do smluvních skladujících organizací SZIF.
Prezidium schválilo pro hospodářský rok 2000/2001 (t.j. pro nákup řepky ze sklizně roku 2001)
cenu této řepky ve výši 4 200,- Kč/t plus DPH při paritě FCA skladující organizace, která je
ve smluvním vztahu se SZIF. SZIF v souladu s nařízením vlády nakoupil pouze cca 153 000 tun
této řepky a na tento nákup vynaložil při schválené ceně 673 944 tis. Kč.
S ohledem na ustanovení v § 11 citovaného nařízení vlády má SZIF pro účely výroby
methylesteru řepkového oleje nakoupit 230 000 tun řepky olejné. Protože v rámci tohoto
nařízení vlády se nepodařilo stanovené množství řepky olejné nakoupit, rozhodlo Prezidium SZIF
dokoupit zbývající množství řepky olejné z volného trhu prostřednictvím výběrového řízení
na nákup řepky z volného trhu pro hospodářský rok 2001/2002, které bylo vypsáno v druhé
polovině července 2001. Do konce roku 2001 bylo z volného trhu nakoupeno 5 730,329 tun
řepky olejné za cenu v rozpětí 7 100 až 7 400 Kč/t. Celkové náklady na tuto řepku olejnou
nakoupenou z volného trhu činily 43 361 tis.Kč.
Náklady spojené s nákupem a skladováním řepky z půdy uvedené do klidu a z volného trhu
činily celkem 29 932 tis.Kč. Celkové náklady na nákup a skladování řepky z půdy uvedené
do klidu a z volného trhu tedy činily 747 237 tis. Kč.
Prodejní cena řepky byla vypočítávána každý měsíc podle vzorce schváleného Prezidiem SZIF.
Do 31. prosince 2001 bylo prodáno celkem 48 511,698 tun řepky olejné. Celkové tržby za tuto
řepku činily 61 410 tis. Kč.

C. Čerpání rozpočtu na organizaci trhu:
PŘÍJMY:
Základním zdrojem příjmů rozpočtu SZIF na rok 2001 byla dotace ze státního rozpočtu ČR
ve výši 4 230 000 tis. Kč. Tato dotace byla (po změně - viz část A. Úvod) již ve státním rozpo čtu
ČR rozdělena na dotaci určenou na úhradu nákladů spojených s organizací trhu ve výši
4 185 287 tis. Kč a na dotaci určenou na úhradu správních výdajů vevýši 44 713tis. Kč.
Dalšími zdroji prostředků na organizaci trhu v roce 2001 pak byly:
- zůstatek finančních prostředků z roku 2000 na obchodním účtu
a na účtu správních výdajů
- tržby z prodeje výrobků zařazených do organizace trhu
(viz část B)
- příjmy z vrácených záloh a sankcí
- příjmy z vrácené DPH
- úvěr od banky
- úroky od banky
- výnosy z cenných papírů
- ostatní příjmy (vč. kaucí, které budou zúčtovány v roce 2002)

1 124 781 tis. Kč
353 793 tis. Kč
50 229 tis. Kč
40 273 tis. Kč
2 405 tis. Kč
83 297 tis. Kč
13 569 tis. Kč
204 274 tis. Kč

Celkové zdroje pro financování organizace trhu v roce 2001 tedy činily 6 057 908 tis. Kč.
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VÝDAJE:
Vedle nákladů spojených s podporami, vývozními subvencemi a intervenčními nákupy
zemědělských a potravinářských komodit, uvedených v části B, v celkové výši
4 061 484 tis. Kč SZIF dále uhradil:
- splátka úvěru poskytnutého v roce 2000
- úroky z úvěru poskytnutého v roce 2000
- ostatní výdaje

5 821 tis.Kč
507 tis.Kč
1 334 tis.Kč

Celkové výdaje SZIF na organizaci trhu v roce 2001 si tedy vyžádaly finanční prostředky
ve výši 4 069 146 tis. Kč.
ZŮSTATEK:
Z výše uvedeného čerpání rozpočtu SZIF na organizaci trhu zemědělských a potravinářských
výrobků vyplývá, že k 31. prosinci 2001 byl vykázán zůstatek finančních prostředků
na obchodním účtu (na účtu pro organizaci trhu) ve výši 1 988 762 tis. Kč, který se
v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb. převádí do rozpočtu SZIF na rok
2002.

D. Čerpání rozpočtu na správní výdaje:
Jak již bylo uvedeno v části A (úvod) zvýšila se dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2001
určená na úhradu správních výdajů z původních 22 430 tis .Kč na 44 713 tis .Kč, tj. o 22 283
tis.Kč. Toto zvýšení bylo určeno na zvýšení v původním rozpočtu neuvažované náklady
(stěhování SZIF z budovy na Těšnově do budovy Ve Smečkách) a zejména na převzetí
a dobudování regionálních pracovišť SZIF.
PŘÍJMY:
Základním zdrojem příjmů na úhradu správních výdajů v roce 2001 byla výše uvedená dotace
ze státního rozpočtu ve výši 44 713 tis.Kč. Tato dotace byla při schvalování rozpočtu a jeho
změny rozdělena Prezidiem SZIF na dotací určenou na mzdové prostředky ve výši
12 140 tis.Kč, na ostatní neinvestiční výdaje 23 080 tis.Kč a na investice 9 493 tis. Kč.
Vedle dotace ze státního rozpočtu ČR byly dalším příjmem úroky od banky ve výši 21 tis.Kč.
Celkové příjmy, určené na správní výdaje, tedy činily 44 734 tis. Kč.
VÝDAJE:
Skutečné čerpání finančních prostředků na správní výdaje za rok 2001 činilo celkem
44 576 tis.Kč, tj. čerpání výdajů 99,7 %.
Podle jednotlivých druhů nákladů bylo čerpání následující:
a) mzdové prostředky:
Změněný rozpočet SZEF předpokládal použít na mzdové prostředky celkem 12 140 tis.Kč.
Skutečně bylo v roce 2001 na mzdových prostředcích vyčerpáno celkem 11 751 tis. Kč, tj.
čerpáni rozpočtovaných prostředků na 96,8 %.
b) ostatní neinvestiční výdaje:
Změněný rozpočet předpokládal použít na ostatní neinvestiční výdaje 23 080 tis. Kč. Skutečně
bylo vyčerpáno 22 566 tis. Kč, tj. čerpání na 97,8 %. Tyto prostředky byly použity následovně
- v tis.Kč:
sociální a zdravotní pojištění
4 100
nakup nábytku a počítačů vč. příslušenství
8 187
nákup kancelářského materiálu
1 614
nákup ostatního materiálu
467
nákup vody, paliv, PHM a energie
527
poštovné
446
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telefonní poplatky a služby
nájemné, stěhování a související služby
právní služby
ostatní služby (audit, školení apod.)
programové vybavení
příděl FKSP
ostatní výdaje

996
1 229
838
1 103
2 440
235
384

b) investiční výdaje:
Změněný rozpočet předpokládal použít na investice 9 493 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno
10 259 tis. Kč, tj. čerpání na 108,1 %. Tyto prostředky byly použity následovně - v tis. Kč:
programové vybavení nad 60 tis. Kč
kancelářské stroje nad 40 tis. Kč
telefonní ústředna
zabezpečovací systém
automobily
výpočetní technika nad 40tis. Kč

2 258
1 284
1 687
1 016
2 552
1 462

ZŮSTATEK:
Z uvedeného čerpání prostředků na správní výdaje výkonného aparátu SZIF v roce 2001
vyplývá zůstatek prostředků na účtu správních výdajů ve výši 158 tis. Kč. Tento zůstatek se
v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., převádí do rozpočtu SZIF
na rok 2002, a to pro účely organizace trhu a poskytování podpor zemědělství.

E. Zavěr :
Od roku 2001 jsou plně realizována opatření k organizaci trhu a poskytování podpor
zemědělství, daná zákonem č. 256/2000 Sb. a na něj navazujícími nařízeními vlády ČR.

V Praze dne 31. května 2001

Ředitel SZIF Ing. Jan Höck
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