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1. Úvod
Státní zemědělský intervenční fond byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním
zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, je právnickou osobou se sídlem v Praze
a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství.
V současné době je SZIF tvořen centrálním pracovištěm a 7 regionálními odbory SZIF
(Praha, České Budějovice, Brno, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Olomouc a Opava).
Statutárním orgánem SZIF je ředitel SZIF. Činnost a hospodaření SZIF kontroluje Dozorčí rada
SZIF.
V roce 2004 byla SZIF udělena akreditace jako Platební agentuře pro provádění opatření
Společné zemědělské politiky financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu. Dne 10. října 2007 udělilo Ministerstvo financí SZIF akreditaci
jako Platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných
z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova.
SZIF jako Platební agentura přispívá k plnění závazků vyplývajících ze Společné
zemědělské politiky a v souladu s právními předpisy, právem Evropských společenství
a mezinárodními smlouvami zajišťuje zejména následující činnosti:
- rozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,
- provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování těchto
výrobků,
- prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky
a potraviny,
- provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování
zemědělských výrobků,
- provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,
- poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
- rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a
kontroluje plnění podmínek poskytnutí licence,
- provádí činnosti související se systémem záruk pro zemědělské výrobky a potraviny,
- ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka a mléčných
výrobků,
- provádí programy strukturální podpory a Program rozvoje venkova,
- provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání
producentů zemědělských výrobků nebo potravin v oblasti společných organizací trhu a
strukturálních opatření,
- vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby
z přímo použitelného předpisu ES,
- provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,
- provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo použitelných předpisů ES
upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond.
Objektivně lze konstatovat, že rok 2009 byl pro SZIF úspěšný. SZIF splnil všechny
stanovené úkoly, které měl zabezpečit z pohledu dotační politiky státu a Evropské unie v oblasti
Společné zemědělské politiky.
V roce 2009 dosáhly dotace vyplacené prostřednictvím SZIF celkové výše 40,5 mld. Kč,
což je o 11,5 mld. Kč více než v předchozím roce. Největší podíl z celkových dotací činily výdaje
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na přímé platby, a to ve výši 25 mld. Kč a téměř 8 mld. Kč bylo vynaloženo na Program rozvoje
venkova. Vzhledem k vážné ekonomické situaci rozhodl ministr zemědělství maximálně urychlit
výplaty SAPS s tím, že výplaty zemědělcům probíhaly již od druhé poloviny října 2009.
V souvislosti s předsednictvím České republiky EU se v dubnu 2009 uskutečnila konference
ředitelů platebních agentur EU. Hlavními tématy konference byla budoucnost Společné
zemědělské politiky a rozvoje venkova, zjednodušování Společné zemědělské politiky, politika
kvality zemědělských produktů a potravin, rozvoj venkova a vymezení méně příznivých oblastí.
České předsednictví si za jednu z hlavních priorit vzalo zjednodušení a zefektivnění evropské
legislativy, jejímž cílem je snižování administrativní zátěže zemědělců. Vzhledem k charakteru
témat a závěrům z konference, měla tato akce velmi pozitivní ohlas nejen u členských států EU,
ale i u nejvyšších zástupců Evropské komise.
2. Stručné hodnocení Společné zemědělské politiky v roce 2009
2.1. Přímé platby
Pilířem poskytovaných finančních podpor v rámci Společné zemědělské politiky jsou přímé
platby. Základním předpokladem čerpání přímých plateb je evidence využití zemědělské půdy
podle uživatelských vztahů (LPIS).
2.1.1. Jednotná platba na plochu
V rámci jednotné platby na plochu (SAPS) lze žádat o poskytnutí finanční podpory
na ornou půdu, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školku, zelinářskou zahradu
či jinou kulturu.
V první polovině roku 2009 byly vypláceny žádosti na SAPS z minulých let. Výplata žádostí
SAPS 2009 probíhala ve 2 etapách. Od 16. října 2009 byly vypláceny zálohy ve výši 70 % celkové
přiznané částky a doplatek ve výši 30 % byl proveden v řádném termínu po 1. prosinci 2009.
Za rok 2009 dosáhly výplaty SAPS výše 13 770 915 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.1.2. Národní doplňková platba k přímým podporám
V souladu s Přístupovou smlouvou EU je novým členským zemím povoleno dorovnávat
přímé platby (Top-Up) z vlastních zdrojů. S ohledem na potřebu cílené podpory u některých
komodit se vybírají komodity, které budou dorovnány v maximálně možné výši.
Na přímé platby Top-Up bylo v roce 2009 vyplaceno 10 027 723 tis. Kč z rozpočtu ČR.
2.1.3. Oddělená platba za cukr
Oddělená platba za cukr je částečnou kompenzací pěstitelům cukrovky za ztráty příjmů
způsobené postupným snižováním garantované (minimální) ceny cukrové řepy. Podmínkou pro
přiznání této platby je přiznání jednotné platby na plochu.
Za rok 2009 činila oddělená platba za cukr 1 211 681 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.1.4. Platba pro pěstování energetických plodin
Žádost o poskytnutí platby pro pěstování energetických plodin bylo možné podat
na plodiny primárně určené k produkci energetických produktů. Podmínkou pro obdržení podpory
bylo dodržení minimální výměry (1 ha).
Platba pro pěstování energetických plodin v roce 2009 činila 32 224 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.1.5. Oddělená platba za rajčata
Podmínkou pro obdržení podpory je přiznání jednotné platby na plochu a uzavření smlouvy
producenta na dodávku rajčat s organizací producentů ovoce a zeleniny se sídlem v ČR.
Za rok 2009 činila oddělená platba za rajčata 14 520 tis. Kč z rozpočtu EU.
Celkem
bylo
v rámci
přímých
plateb
vyplaceno
25 057 063 tis. Kč, z toho
10 027 723 tis. Kč z rozpočtu ČR a 15 029 340 tis. Kč z rozpočtu EU.
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2.2.

Společná organizace trhu (SOT)

Cílem společné organizace trhu je regulovat ceny jednotlivých zemědělských produktů na
evropských trzích, poskytovat pomoc producentům v daném sektoru, řídit produkci a organizovat
obchod s nečlenskými zeměmi. K hlavním nástrojům regulace trhu patří intervenční nákupy,
produkční kvóty, soukromé skladování, vývozní subvence a záruky.
2.2.1. Finanční podpory
V rámci finančních podpor byly v roce 2009 vyplaceny finanční prostředky
na opatření zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh ve výši
56 938 tis. Kč (z toho 28 469 tis. Kč z rozpočtu ČR a 28 469 tis. Kč z rozpočtu EU),
na podporu pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP ve výši 28 444 tis. Kč z rozpočtu
EU, na podporu spotřeby školního mléka ve výši 11 677 tis. Kč (z toho 2 554 tis. Kč z rozpočtu ČR
a 9 123 tis. Kč z rozpočtu EU), na podporu pro předběžně uznané organizace producentů ovoce a
zeleniny ve výši 9 304 tis. Kč (z toho 2 326 tis. Kč z rozpočtu ČR a 6 978 tis. Kč z rozpočtu EU) a
na
podporu
na
ostatní
užití
mlékárenských
výrobků
ve výši 440 tis. Kč z rozpočtu EU.
Celkem bylo v rámci finančních podpor za rok 2009 vyplaceno 106 803 tis. Kč, z toho
33 349 tis. Kč z rozpočtu ČR a 73 454 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.2.2. Vývozní subvence
V roce 2009 bylo v rámci vývozních subvencí vyplaceno celkem 185 375 tis. Kč, z toho
15 291 tis. Kč z rozpočtu EU na zpracované výrobky, 148 461 tis. Kč z rozpočtu EU
na nezpracované výrobky a 21 623 tis. Kč z rozpočtu ČR na vývozní subvence za roky 2002
a 2003.
2.2.3. Dotace a odvody
V rámci dotací byly vyplaceny finanční prostředky na restrukturalizační podporu
ve výši 1 251 430 tis. Kč z rozpočtu EU, na diverzifikační podporu ve výši 266 497 tis. Kč
z rozpočtu EU, na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic ve výši 71 336 tis. Kč z rozpočtu
EU, na národní doplňkovou platbu pro pěstitele brambor ve výši 35 776 tis. Kč z rozpočtu ČR, na
podporu na zpracování sušených krmiv ve výši 25 632 tis. Kč z rozpočtu EU, na prémie pro
výrobce
bramborového
škrobu
ve
výši
16 469
tis.
Kč
z rozpočtu
EU,
na podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno ve výši 2 698 tis. Kč z rozpočtu
EU a na prémii za vyklučení vinice ve výši 419 tis. Kč z rozpočtu EU.
Do rozpočtu EU byly odvedeny vybrané dávky z cukru o celkovém objemu
1 200 991 tis. Kč a na správní výdaje SZIF byla převedena část dávek z cukru ve výši
27 555 tis. Kč.
Celkem bylo v roce 2009 vyplaceno 2 898 803 tis. Kč, z toho 1 264 322 tis. Kč z rozpočtu
ČR a 1 634 481 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.2.4. Intervenční nákupy
V roce 2009 činily celkové výdaje za nákup, naskladnění, skladování, přeskladnění
a přepravu obilovin 768 496 tis. Kč, z toho 641 326 tis. Kč z rozpočtu ČR a 127 170 tis. Kč
z rozpočtu EU.
Za nákup, naskladnění, skladování a vyskladnění intervenčních zásob SOM bylo vyplaceno
celkem 190 715 tis. Kč, z toho 188 068 tis. Kč z rozpočtu ČR a 2 647 tis. Kč z rozpočtu EU.
V rámci intervenčního nákupu másla byly vynaloženy finanční prostředky celkem
ve výši 35 404 tis. Kč, z toho 34 169 tis. Kč z rozpočtu ČR a 1 235 tis. Kč z rozpočtu EU.
Za skladování a vyskladnění intervenčních zásob cukru bylo v roce 2009 vyplaceno celkem
14 391 tis. Kč z rozpočtu EU.
Za rok 2009 byla odvedena DPH v celkové výši 28 175 tis. Kč a byl splacen úvěr
na intervenční nákupy v hodnotě 52 731 tis. Kč.
Část finančních prostředků ve výši 2 641 tis. Kč byla převedena do zdrojů správních
výdajů SZIF na úhradu úroků z úvěru na intervenční nákupy.
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V rámci intervenčních nákupů bylo celkem vyplaceno 1 092 553 tis. Kč, z toho 944 469 tis.
Kč z rozpočtu ČR a 148 084 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.2.5. Ostatní výdaje související se SOT
Na ostatní výdaje související se SOT byly vynaloženy finanční prostředky celkem
ve výši 11 057 tis. Kč, z toho 10 843 tis. Kč činilo opravné přiznání k DPH v Belgii za uskutečněný
vývoz pšenice v roce 2006, jehož příčinou bylo pochybení daňového zástupce v Belgii CVBA BDO
Atrio. SZIF v současné době uplatňuje nárok na náhradu škody.
Celkem bylo v rámci společné organizace trhu (bez splátky půjčky PGRLF)
vynaloženo 4 294 591 tis. Kč, z toho 2 274 816 tis. Kč z rozpočtu ČR a 2 019 775 tis. Kč
z rozpočtu EU.
2.3. Program rozvoje venkova
Prostřednictvím Programu rozvoje venkova jsou v období 2007 až 2013 čerpány finanční
prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Program rozvoje venkova
nahradil Horizontální plán rozvoje venkova a OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.
Podpora rozvoje venkova přispívá k dosažení následujících stanovených cílů:
- zlepšování
konkurenceschopnosti
zemědělství
a
lesnictví
na
základě
podpory
restrukturalizace, vývoje a inovací,
- zlepšování životního prostředí a krajiny prostřednictvím podpory pro obhospodařování půdy,
- zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářské
činnosti.
2.3.1. Projektová opatření Programu rozvoje venkova
V roce 2009 byla spuštěna 3 kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (6.,
7., a 8. kolo) a dále probíhal kontinuální příjem žádostí pro opatření určená k technické pomoci.
Zároveň docházelo ke schvalování projektů a následnému uzavírání Dohod s žadateli u projektů
zaregistrovaných v rámci 5., 6. a 7. kola příjmu žádostí.
V průběhu roku 2009 bylo schváleno 1 421 žádostí u projektů z 5. kola příjmu žádostí
v celkové výši 3 004 528 tis. Kč, 3 604 žádostí z 6. kola ve výši 4 907 977 tis. Kč a 855 žádostí
ze 7. kola v celkové výši 1 574 249 tis. Kč, přičemž schvalovací proces u opatření I.1.4.
Pozemkové úpravy bude probíhat v průběhu roku 2010.
V roce 2009 byly vypláceny dotace nejen ze žádostí roku 2009, ale především
z projektů zaregistrovaných v roce 2007 a 2008.
V rámci 6. kola příjmu žádostí byly přijímány žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
na podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových
produktů, postupů a technologií a na opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb,
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje, IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
Příjem žádostí probíhal od 10. února do 9. března 2009 s výjimkou opatření
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde probíhal příjem žádostí od 17. února
do 2. března 2009 a opatření II.2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora
společenských funkcí lesa, u kterého byly předkládány žádosti v termínu od 10. března
do 31. března 2009.
7. kolo příjmu žádostí bylo zahájeno dne 9. června 2009 a probíhalo do 29. června 2009.
Žádosti
byly
podávány
na
opatření
I.1.3. Přidávání
hodnoty
zemědělským
a potravinářským produktům, I.1.4. Pozemkové úpravy, I.3.1. Další odborné vzdělávání
a informační činnost, III.1.3. Podpora cestovního ruchu, IV.1.2. Realizace místní rozvojové
strategie, IV.2.1. Struktury potřebné pro provoz sítě.
V termínu od 6. října do 26. října 2009 byly přijímány žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova v rámci 8. kola příjmu žádostí pro opatření I.1.2. Investice do lesů, III.2.1. Obnova
a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
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venkova, III.3.1. Vzdělávání a informace,
a IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

IV.1.2. Realizace

místní

rozvojové

strategie

2.3.2. Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova
V roce 2009 byly v rámci Programu rozvoje venkova podávány žádosti na neprojektová
opatření Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a oblastech s jinými
znevýhodněními, NATURA 2000 (na zemědělské půdě), Agroenvironmentální opatření, Lesnictví zalesňování zemědělské půdy, Platby v rámci NATURA v lesích, Lesnicko - environmentální platby
a Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
Na neprojektová opatření Programu rozvoje venkova bylo v roce 2009 vyplaceno celkem
2 944 733 tis. Kč na 7 769 žádostí.
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2.3.3. Celkový přehled vyplacených prostředků na Program rozvoje venkova v roce
2009
Finanční prostředky vyplacené v roce 2009
(v tis. Kč)

Program rozvoje venkova

ČR
Osa I

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
I.1.2. Investice do lesů
I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům
I.1.4. Pozemkové úpravy
I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační
činnost
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
I.3.3. Předčasné ukončení zeměd. činnosti
I.3.4. Využívání poradenských služeb
Osa I celkem

Osa II

II.1.1. Platby za přír. znevýhodnění poskyt.
v horských obl. a obl. s jinými znevýhod.
II.1.2. Platby v rámci NATURA 2000

911 926

1 215 902

65 528

196 585

262 113

80 498

241 496

321 994

99 208

297 624

396 832

7 257

21 770

29 027

80 436

241 309

321 745

6 256

18 767

25 023

8 681

26 043

34 724

651 840

1 955 520

2 607 360

257 765

1 031 060

1 288 825

198

791

989

1 260 584

1 575 747

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

10 805

43 219

54 024

II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích

25

100

125

II.2.4. Obnova les. potenciálu po kalamitách
a podpora společenských funkcí lesa

9 743

38 973

48 716

593 699

2 374 727

2 968 426

119 036

357 110

476 146

48 387

145 159

193 546

18 163

54 487

72 650

282 419

847 258

1 129 677

21 816

65 447

87 263

4 474

13 423

17 897

494 295

1 482 884

1 977 179

IV.1.1. Místní akční skupina

17 491

69 963

87 454

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

10 801

43 206

54 007

28 292

113 169

141 461

4 897

14 691

19 588

215

645

860

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské
povahy

III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
III.3.1. Vzdělávání a informace
Osa III celkem

Osa IV celkem
V.1. Příprava, sledování, hodnocení,
informování a kontrola v rámci programu
Osa V

303 976

315 163

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje

Osa IV

Celkem

II.1.3. Agroenvironmentální opatření

Osa II celkem
Osa III

EU

V.2.1. Struktury potřebné pro rozvoj sítě
V.2.2. Akční plán

1 180

3 541

4 721

Osa V celkem

6 292

18 877

25 169

1 774 418

5 945 177

7 719 595

Program rozvoje venkova celkem

V roce 2009 bylo na Program rozvoje venkova vynaloženo celkem
7 719 595 tis. Kč, z toho 1 774 418 tis. Kč z rozpočtu ČR a 5 945 177 tis. Kč z rozpočtu
EU.
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2.4. Horizontální plán rozvoje venkova
Cílem Horizontálního plánu rozvoje venkova je trvale udržitelný rozvoj zemědělství,
venkova a jeho přírodních zdrojů. Podpory v rámci tohoto programu jsou poskytovány
prostřednictvím opatření Méně příznivé oblasti, Agroenvironmentální opatření, Lesnictví,
Předčasné ukončení zemědělské činnosti a Zakládání skupin výrobců.
Na rok 2009 již nebyly finanční prostředky v rámci programu Horizontálního plánu rozvoje
venkova alokovány. Na základě nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 byly v roce 2009
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova plně vypláceny i žádosti, které byly
zařazeny do opatření v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova do roku 2006, a zároveň se
jednalo o víceleté závazky.
Na Horizontální plán rozvoje venkova bylo celkem vynaloženo 2 941 810 tis. Kč
na 12 300 žádostí, z toho 595 072 tis. Kč z rozpočtu ČR a 2 346 738 tis. Kč z rozpočtu
EU.
2.5. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství)
Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství navázal na předvstupní
program SAPARD. Jeho cílem bylo zajištění trvale udržitelného rozvoje, podpora zemědělské
prvovýroby, podpora lesního a vodního hospodářství.
Proplácení projektů OP Zemědělství bylo ukončeno k 31. prosinci 2008. Vzhledem k tomu,
že nebylo možné k tomuto datu proplatit veškeré etapy projektů OP Zemědělství
(1 etapa zalesnění a 5 etap na následnou péči o založený porost), byly zbývající etapy projektů
vypláceny na základě postupu stanoveného Ministerstvem zemědělství.
V roce 2009 bylo na opatření Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd vyplaceno
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova celkem 422 tis. Kč, z toho 85 tis. Kč z
rozpočtu ČR a 337 tis. Kč z rozpočtu EU.
2.6. Propagace spotřeby výrobků - marketing
Programy propagace zemědělských produktů spolufinancovaných z prostředků EU mají za
cíl zlepšit marketing a odbyt zemědělských a potravinářských produktů.
V rámci propagace spotřeby výrobků - marketing probíhala v roce 2009 opatření
propagace spotřeby medu a propagace ekologického zemědělství a jeho produktů.
Na propagaci spotřeby medu vyplaceny finanční prostředky v celkové výši
1 181 tis. Kč, z toho 337 tis. Kč z rozpočtu ČR (SZIF) a 844 tis. Kč z rozpočtu EU (SZIF)
a na propagaci ekologického zemědělství a jeho produktů - Přírodní bohatství ve výši 5 851 tis.
Kč, z toho 3 393 tis. Kč z rozpočtu ČR (SZIF) a 2 458 tis. Kč z rozpočtu EU (SZIF).
2.7. Operační program Rybářství
Prostřednictvím Operačního programu Rybářství jsou v období 2007 až 2013 čerpány
finanční prostředky z Evropského rybářského fondu. Hlavním cílem programu je posílení
konkurenceschopnosti, udržení stávající produkce ryb a zachování současné úrovně
zaměstnanosti v odvětví rybářství.
Řídícím orgánem programu je Ministerstvo zemědělství. Na základě uzavřené dohody
o delegování s Ministerstvem zemědělství vykonává SZIF jako zprostředkující subjekt administraci
a činnosti spojené s realizací tohoto programu.
Příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství byl zahájen v červnu 2008.
V roce 2009 bylo schváleno 208 žádostí.
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2.8. Úvěrové financování
Úvěrové zdroje poskytované komerčními bankami jsou v souladu se zákonem č. 256/2000
Sb., o SZIF, v platném znění a příslušnými nařízeními EU používány v odůvodněných případech
pouze v nezbytném rozsahu. Pro potřeby úvěrového financování v roce 2009 využíval SZIF
revolvingovou úvěrovou linku, a to pouze ve formě speciálního kontokorentního úvěru na
intervenční nákupy zemědělských komodit.
V roce 2009 byl na financování intervenčních nákupů čerpán úvěr celkem ve výši 863 578
tis. Kč, z toho na obiloviny 641 341 tis. Kč, SOM 188 068 tis. Kč a máslo 34 169 tis. Kč.
Celkový nesplacený úvěr na intervenční nákupy, krytý zásobami uvedených komodit, k 31.
prosinci 2009 činil 863 783 tis. Kč.
2.9. Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské politiky
Celkové užití zdrojů SZIF na Společnou zemědělskou politiku si v roce 2009
vyžádalo finanční prostředky ve výši 40 408 438 tis. Kč, z toho 15 063 769 tis. Kč z
rozpočtu ČR a 25 344 669 tis. Kč z rozpočtu EU.
3. Marketingová činnost SZIF
Od roku 2009 zajišťují marketingovou podporu a propagaci značky kvality KLASA
3 nové agentury vybrané na základě řádného výběrového řízení. Tyto agentury byly vybrány
z důvodu zajištění kvalitnějšího servisu agentur specializovaných na jednotlivá odvětví propagace.
Mediální kampaň značky KLASA zajišťuje agentura MediaCom Praha, s.r.o., služby v oblasti
komunikační strategie poskytuje agentura McCANN - ERICKSON PRAGUE, spol. s.r.o. a pro
zajištění PR podpory značky KLASA byla vybrána agentura Crest Communications, a.s.
Propagace značky KLASA byla v roce 2009 zaměřena novým směrem. Způsob, kterým se
rozhodla oslovit cílové skupiny, je nová kampaň nesoucí se v duchu sloganu “Výjimečná kvalita
zaručena“. Jejím cílem bylo spotřebitele postupně seznámit s rozdíly v kvalitě potravin, ukázat
jasná měřítka kvality a vysvětlit, proč je důležité a výhodné upřednostňovat kvalitní potraviny
označené logem KLASA. V současné době je značka KLASA v povědomí více než 80 % zákazníků
a třetina z nich ji pro výjimečnou kvalitu oceněných produktů přímo vyhledává.
V roce 2009 byly na marketingové aktivity vynaloženy finanční prostředky
celkem ve výši 207 657 tis. Kč z rozpočtu ČR.
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4. Kontrolní činnost SZIF
Významnou činnost SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených
finančních prostředků. Do kontrolního systému SZIF řadíme administrativní kontroly, softwarové
kontroly a kontroly na místě. Administrativní a softwarové kontroly jsou prováděny u 100 %
podaných žádostí. V případě kontrol na místě se celková míra každoročně prováděných kontrol liší
dle jednotlivých oblastí (cca 5 - 100 % podaných žádostí). Systém kontrol v rámci SZIF můžeme
rozdělit do několika oblastí.
4.1. Oblast žádostí nárokového charakteru
V roce 2009 bylo v rámci přímých plateb kontrolováno 3 132 žádostí. V oblasti
Horizontálního plánu rozvoje venkova bylo realizováno 344 kontrol žádostí. U neprojektových
opatření Programu rozvoje venkova bylo kontrolováno 1 296 žádostí. V oblasti společné
organizace trhu spadající pod IACS byla provedena kontrola 941 žádostí.
4.2. Oblast SOT
V roce 2009 bylo provedeno 1 393 kontrol v oblasti SOT včetně škol a neziskových
organizací. Z toho Odbor kontroly SOT na centrále SZIF realizoval 157 kontrol na místě
a 13 následných kontrol na místě a na regionálních odborech SZIF bylo provedeno
1 222 kontrol na místě a 1 následná kontrola na místě. Současně bylo provedeno 83 inspekčních
kontrol Odborem kontroly SOT a 42 inspekčních kontrol zaměstnanci regionálních odborů SZIF.
4.3. Oblast projektových opatření PRV
V roce 2009 bylo v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova provedeno
4 117 kontrol fyzické realizace projektu (z toho 69 zaměstnanci centrály SZIF
a 4 048 zaměstnanci regionálních odborů SZIF) a 30 kontrol ex-post zaměstnanci regionálních
odborů SZIF.
4.4. Oblast předvstupních a strukturálních programů
4.4.1. Kontroly programu SAPARD
Proplácení projektů spolufinancovaných z programu SAPARD bylo ukončeno v roce 2006.
Od počátku programu SAPARD v ČR bylo provedeno celkem 2 322 plánovaných kontrol ex-post, z
toho 27 v roce 2009. Kontrolní činnost v rámci programu SAPARD byla ukončena v červnu 2009.
4.4.2. Kontroly OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Proplácení projektů OP Zemědělství bylo ukončeno v roce 2008. V roce 2009 bylo
provedeno 16 kontrol fyzické realizace projektu u etapových projektů na opatření
1.3.4. a) Zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní kultury do
zajištění lesního porostu. Dále bylo u příjemců pomoci realizováno 64 kontrol
ex-post.
4.4.3. Kontroly OP Rybářství
V roce 2009 bylo v rámci OP Rybářství provedeno 54 kontrol fyzické realizace projektu
zaměstnanci regionálních odborů SZIF.
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SZIF dbá na důkladné provádění kontrol jednotným způsobem u všech žadatelů
při současném dodržování zásad efektivnosti a profesionality. Kontrolní systém SZIF vychází z
legislativních požadavků a jeho správné nastavení je jedním ze základních předpokladů
pro umožnění čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU a ČR. Způsob realizace kontrol
na místě je pravidelně podrobován kontrolním misím uskutečňovaných orgány EK - DG AGRI,
Evropským účetním dvorem a dále kontrolními orgány ČR, kterým SZIF dokládá, zda jsou
kontroly prováděny v dostatečném počtu, rozsahu a kvalitě.
5. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že Státní zemědělský intervenční fond významně přispěl svou
činností v roce 2009 k realizaci opatření Společné zemědělské politiky, a to v souladu se všemi
nařízeními EU a nařízeními vlády ČR, vydanými k provádění Společné zemědělské politiky.
Veškerá činnost SZIF při zabezpečování Společné zemědělské politiky rovněž respektovala
příslušné zákony a to zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, zákon č. 256/2000 Sb., o SZIF a
dále zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.
Pro další období je pro SZIF jako Platební agenturu prioritou zajistit administraci
a kontrolu plateb z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu
pro
rozvoj
venkova
a
Evropského
rybářského
fondu
dle platných
nařízení
EU
a příslušných nařízení vlády ČR.
Snahou SZIF je dále pokračovat ve snižování administrativní zátěže žadatelů o dotace a to
především zjednodušením pravidel poskytování dotací, lepším využitím informačních technologií,
snížením časové náročnosti při vyplňování nezbytných formulářů, zjednodušením systému
kontrol, snížením frekvence plnění informačních povinností apod. Jedním z hlavních přínosů
snižování administrativní náročnosti by mělo být usnadnění práce žadatelům, kteří tak budou mít
více času na svou skutečnou práci - zemědělskou činnost.
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