Výroční zpráva o činnosti
Státního zemědělského intervenčního fondu
a čerpání finančních prostředků
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___________________________________________
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2. 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 náleţí do působnosti Ministerstva zemědělství.
V současné době je SZIF tvořen centrálním pracovištěm a 7 regionálními odbory SZIF
(Praha, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, 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 vyuţití 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
pouţitelného předpisu ES,
- provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,
- provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle přímo pouţitelných předpisů ES
upravujících strukturální fondy nebo Evropský rybářský fond.
Na základě § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF a v souladu
s vyhláškou č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných
pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů
závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb. a vyhlášky
č. 342/2009 Sb., byla zpracována Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního
fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2010.
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3. Komentář k rozpočtu SZIF a jeho změnám
3.1. Rozpočet
Rozpočet SZIF na rok 2010 projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne
10. prosince 2009 a schválila jej svým usnesením č. 1520.

3.2. I. změna rozpočtu (rozpočtové opatření)
Vzhledem k novým skutečnostem, které v období od schválení Rozpočtu SZIF na rok 2010
nastaly, bylo nezbytné zpracovat I. změnu rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2010.
Jednotlivé změny, které byly do I. změny rozpočtu zapracovány, lze charakterizovat takto:

3.2.1. Společná zemědělská politika
3.2.1.1. Zdroje
3.2.1.1.1. Zůstatek na účtech Společné zemědělské politiky
Po zpracování účetní závěrky za rok 2009 byl vykázán zůstatek finančních prostředků na
účtech Společné zemědělské politiky ve výši 2 201 842 tis. Kč, o který se navýšil rozpočet na rok
2010 takto:
Přímé platby - ČR část o

491 097 tis. Kč

- EU část o

404 421 tis. Kč

Společná organizace trhu - ČR část o

275 082 tis. Kč

- EU část o

245 897 tis. Kč

Program rozvoje venkova - ČR část o

112 886 tis. Kč

- EU část o

451 461 tis. Kč

Horizontální plán rozvoje venkova - ČR část o

36 659 tis. Kč

- EU část o

167 963 tis. Kč

Propagace spotřeby výrobků - marketing - ČR část o

7 199 tis. Kč

- EU část o

9 177 tis. Kč

3.2.1.1.2. Dotace z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství
Dle sdělení Ministerstva zemědělství ze dne 23. února 2010 byly SZIF přiděleny finanční
prostředky, které Ministerstvo zemědělství vykázalo jako nároky z nespotřebovaných výdajů
minulých let, celkem ve výši 12 716 492 tis. Kč, z toho na:
Přímé platby - ČR část

609 275 tis. Kč

- EU část

1 568 896 tis. Kč

Společná organizace trhu - ČR část

70 062 tis. Kč

- EU část

385 344 tis. Kč

Program rozvoje venkova - ČR část

1 630 977 tis. Kč

- EU část

8 451 938 tis. Kč

4

3.2.1.1.3. Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na přímé platby Top-Up na rok 2010
V souladu se sdělením Ministerstva zemědělství ze dne 31. května 2010 pod č.j.:
16793/2010-13200 byla v I. změně rozpočtu navýšena dotace na národní doplňkové platby
k přímým podporám na rok 2010 na 4 500 000 tis. Kč.
3.2.1.2. Uţití zdrojů
3.2.1.2.1. Zvláštní podpora trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Pokles cen mléčných výrobků v EU značně ovlivnil výstupní ceny zemědělské produkce.
Z těchto důvodů Evropská komise přijala nařízení č. 1233/2009, kterým se stanoví zvláštní
opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. Do rozpočtu byla zapracována
částka stanovená pro ČR ve výši 5,79 mil. € (151 399 tis. Kč).
■

3.2.1.2.2. Vracení dávek z výroby cukru
V prosinci 2009 bylo vydáno nařízení Komise (ES) č. 1193/2009, kterým se opravují
částky za dávky z výroby cukru za roky 2004/2005 a 2005/2006. Rozpočet byl upraven
dle skutečně vrácených dávek cukrovarům v březnu 2010.
■

3.2.1.2.3. Intervenční nákupy
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem
zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, byl v části páté novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty. Na základě této novelizace se od 1. ledna 2010 změnila základní sazba
daně z 19 na 20 % a sníţená sazba daně z 9 na 10 %. Tato skutečnost ovlivnila zvýšení rozpočtu
poloţek intervenční nákupy a trţby z prodeje intervenčně nakoupených komodit.
Dále byla do rozpočtu přidána poloţka refundace poměrné části nákladů na intervenční
nákupy, zaktualizována potřeba úvěru na intervenční nákupy a upraven rozpočet poloţky splátka
úvěru na intervenční nákupy.
■

3.2.1.2.4. Ostatní změny SZP
S ohledem na dosavadní zkušenosti byly zpřesněny některé další výdaje (podpora
pro předběţně uznané skupiny producentů ovoce a zeleniny, ovoce do škol, finanční dávka
z výroby cukru a diverzifikační podpora).
V rámci SOT došlo v I. změně rozpočtu Společné zemědělské politiky k vytvoření rezervy
SOT, kterou bylo moţné během roku 2010 vyuţít se souhlasem Ministerstva zemědělství
na financování případných nových opatření SZP nebo pouţít v souvislosti s moţnými změnami
legislativy, klimatických podmínek a v závislosti na počtu ţadatelů o jednotlivé podpory.

3.2.2. Marketing
K 31. prosinci 2009 byl na účtech marketingu vykázán zůstatek finančních prostředků ve
výši 28 481 tis. Kč, který byl v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb.
převeden do roku 2010 na provádění činností marketingu.
V souladu se sdělením Ministerstva zemědělství ze dne 31. května 2010 pod č.j.:
16793/2010-13200 byla v I. změně rozpočtu navýšena dotace na marketingovou činnost na rok
2010 na 200 000 tis. Kč.

3.2.3. Správní výdaje
Zdroje správních výdajů SZIF na rok 2010 byly navýšeny o zůstatek na účtech správních
výdajů k 31. prosinci 2009 ve výši 154 412 tis. Kč. Dále byla zpřesněna výše rozpočtu na
poloţkách technické pomoci Programu rozvoje venkova a poloţce příjem z výběru dávek z cukru.
Na základě usnesení vlády ČR č. 54 ze dne 18. ledna 2010 a poţadavku Ministerstva
zemědělství ze dne 8. února 2010 pod č.j.: 44498/2010-13000 byla v rozpočtu správních výdajů
SZIF na rok 2010 vázána částka ve výši 13 700 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly uvolněny
dopisy Ministerstva zemědělství ze dne 10. března 2010 a 30. března 2010.
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Změny oproti Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schválenému rozpočtu SZIF na rok 2010
představovaly celkové zvýšení zdrojů i jejich uţití na Společnou zemědělskou politiku o 16 352 053
tis. Kč (ze státního rozpočtu o 4 668 956 tis. Kč a rozpočtu EU o 11 683 097 tis. Kč) a zvýšení
zdrojů a jejich uţití na marketingovou činnost o 178 481 tis. Kč. Současně se zvýšily zdroje a jejich
uţití na správní výdaje o 158 238 tis. Kč. Uvedené změny nezakládaly ţádné další nové poţadavky
na státní rozpočet.
I. změna rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2010 byla projednána a schválena
Poradou vedení SZIF, vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF (hlasování formou per rollam) a
schválena Ministerstvem zemědělství dne 29. června 2010 (dopisem č.j.: 17817/2010-13000).

3.3. II. změna rozpočtu (rozpočtové opatření)
Po schválení I. změny rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2010 došlo k novým
skutečnostem, které vyţadovaly zpracování II. změny rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok
2010 a které lze charakterizovat následovně:

3.3.1. Společná zemědělská politika
3.3.1.1. Zdroje
3.3.1.1.1. Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na přímé platby Top-Up na rok 2010
Na základě usnesení vlády ČR č. 522 ze dne 28. července 2010 a sdělení Ministerstva
zemědělství ze dne 21. října 2010 pod č.j.: 31189/2010-13000 byly v rozpočtu na národní
doplňkové platby k přímým podporám vázány finanční prostředky ve výši 880 000 tis. Kč.
3.3.1.1.2. Půjčka PGRLF na Program rozvoje venkova
V souladu s usnesením vlády ČR č. 590 ze dne 18. srpna 2010 byla do II. změny rozpočtu
zapracována půjčka PGRLF na financování Programu rozvoje venkova ve výši 1 552 000 tis. Kč.
■

3.3.1.2. Uţití zdrojů
3.3.1.2.1. Zvláštní podpora
Dle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení vlády ČR č. 87/2010 Sb. byla do rozpočtu
zahrnuta zvláštní podpora, která je poskytována formou platby na krávy chované v systému
s trţní produkcí mléka na vyrovnání zvláštních nevýhod ovlivňujících zemědělce v odvětví mléka
a mléčných výrobků.
3.3.1.2.2. Podpora soukromého skladování másla, vepřového masa a cukru
■
Do 15. srpna 2010, kdy bylo moţné vyuţít reţim soukromého skladování másla,
nebyl v ČR zaznamenán zájem o tento druh opatření. Reţim soukromého skladování vepřového
masa a cukru nebyl v hospodářském roce 2009/2010 Evropskou komisí vyhlášen. Rozpočet
poloţek byl tak sníţen na 0 tis. Kč.
■

3.3.1.2.3. Intervenční nákupy
V rámci II. změny rozpočtu byl vzhledem k vývoji intervenčních nákupů sníţen rozpočet
poloţek intervenční nákupy a upravena výše předpokládaného čerpání úvěru na intervenční
nákupy a splátky tohoto úvěru. Intervenční nákupy cukru byly v souladu s čl. 11 nařízení Komise
(ES) č. 1234/2007 hospodářským rokem 2010/2011 ukončeny.
3.3.1.2.4. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic, Investice v rámci SOT s vínem
Původní rozpočet na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic zahrnoval i rozpočet na
opatření investice v rámci SOT s vínem. V rámci II. změny rozpočtu došlo k jeho rozdělení.
3.3.1.2.5. Ostatní změny SZP
Dále byla zpřesněna výše rozpočtu na poloţkách podpora spotřeby školního mléka,
zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh, podpora pro organizace producentů
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ovoce a zeleniny s OP, podpora pro předběţně uznané skupiny producentů ovoce a zeleniny,
vývozní subvence na nezpracované výrobky, prémie pro výrobce bramborového škrobu, prémie
za vyklučení vinice a rezerva SOT.

3.3.2. Marketing
Dle sdělení Ministerstva zemědělství ze dne 30. září 2010 pod č.j.: 28800/2010-13200 byla
navýšena dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na marketingovou činnost na rok 2010
o 50 000 tis. Kč na 250 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny v zůstatku z roku
2010 na financování marketingových aktivit v roce 2011.

3.3.3. Správní výdaje
Na základě usnesení vlády ČR č. 552 ze dne 28. července 2010 a sdělení Ministerstva
zemědělství ze dne 1. září 2010 pod č.j.: 26067/2010-13000 byla v rozpočtu správních výdajů
SZIF na rok 2010 vázána částka ve výši 36 843 tis. Kč. Dále byla v rámci II. změny zpřesněna
výše rozpočtu na poloţkách technické pomoci Programu rozvoje venkova a poloţce příjmy z úroků.
Změny oproti I. změně rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2010 představovaly
celkové sníţení zdrojů i jejich uţití na Společnou zemědělskou politiku o 1 404 318 tis. Kč a zvýšení
zdrojů a jejich uţití na marketingovou činnost o 50 000 tis. Kč. Současně se sníţily zdroje a jejich
uţití na správní výdaje o 4 510 tis. Kč. Uvedené změny nezakládaly ţádné další nové poţadavky na
státní rozpočet.
V rozpočtu na rok 2010 byly vázány finanční prostředky na národní doplňkové platby
k přímým podporám ve výši 880 000 tis. Kč a správní výdaje SZIF ve výši 36 843 tis. Kč.
II. změna rozpočtu (rozpočtové opatření) SZIF na rok 2010 byla projednána a schválena
Poradou vedení SZIF dne 15. listopadu 2010, dne 26. listopadu 2010 vzata na vědomí Dozorčí
radou SZIF a schválena Ministerstvem zemědělství dne 14. prosince 2010 (dopisem
č.j.: 35635/2010-13000).

4. Stručné hodnocení Společné zemědělské politiky
V rámci Společné zemědělské politiky jsou v hodnocení zahrnuty přímé platby, společná
organizace trhu, Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova
a propagace spotřeby výrobků - marketing. Zabezpečování Společné zemědělské politiky v roce
2010 lze stručně charakterizovat následovně:

4.1. Přímé platby
Směnný kurz pro výplaty přímých plateb je stanoven nařízením Rady vţdy k poslednímu
směnnému kurzu stanovenému Evropskou centrální bankou před 1. říjnem kalendářního roku.
Tento kurz je závazný pro výplaty ţádostí podaných v příslušném roce a pro ţádosti 2010 činí
24,60 Kč/€.
4.1.1. Jednotná platba na plochu
Legislativa platná pro ţádosti SAPS 2004:
- nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, nařízení Komise (ES) č. 2199/2003, nařízení vlády ČR
č. 243/2004 Sb., v platném znění.
Legislativa platná pro ţádosti SAPS 2005 a 2006:
- nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR
č. 144/2005 Sb., v platném znění.
Legislativa platná pro ţádosti SAPS 2007 a 2008:
- nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR č.
47/2007 Sb., v platném znění.
Legislativa platná pro ţádosti SAPS 2009 a 2010:
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- nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR
č. 47/2007 Sb., v platném znění.
V roce 2010 bylo podáno 25 980 ţádostí na celkovou plochu 3 520 272,27 ha a ţádosti
byly podávány do 17. května 2010. Sazba byla stanovena na 4 060,80 Kč/ha zemědělské půdy.
4.1.2. Národní doplňková platba k přímým podporám
Legislativa platná pro ţádosti Top-Up 2005:
- nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR
č. 145/2005 Sb., v platném znění.
Legislativa platná pro ţádosti Top-Up 2006:
- nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR
č. 141/2006 Sb., v platném znění.
Legislativa platná pro ţádosti Top-Up 2007:
- nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR
č. 155/2007 Sb., v platném znění.
Legislativa platná pro ţádosti Top-Up 2008, 2009 a 2010:
- nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení vlády ČR
č. 112/2008 Sb., v platném znění.
V souladu s Přístupovou smlouvou EU je členským státům povoleno dorovnávat přímé
platby (Top-Up) z vlastních zdrojů do výše 30 % unijního průměru. S ohledem na potřebu
cílené podpory u některých komodit, které by byly v systému SAPS výrazněji poškozeny, byly
vybrány komodity, které budou cíleně dorovnány v maximálně moţné výši.
V roce 2010 bylo podáno 25 980 ţádostí. Ţádosti byly podávány do 17. května 2010.
Pro
rok
2010
stanovilo
Ministerstvo
zemědělství
a
dopisem
č.j.: 31877/2010-17000 ze dne 10. listopadu 2010 oznámilo sazby národních doplňkových
plateb k přímým podporám pro tyto komodity:

Komodita

Jednotka

Zemědělská půda
Chmel - decouplovaný
Přeţvýkavci
Ovce/kozy
Krávy bez trţní produkce mléka
Bramborový škrob - couplovaný
Bramborový škrob-decouplovaný

ha
ha
VDJ
VDJ
VDJ
t
t

Sazba
v Kč/jednotka
514,10
8 126,80
1 310,10
1 000,00
2 119,60
1 631,20
465,30

Počet
jednotek
(podané
3 520
270,17
žádosti)
5 590,67
1 014 508,35
17 957,20
164 148,60
33 660,00
33 304,81

4.1.3. Oddělená platba za cukr
Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 796/2004 a
nařízení vlády ČR č. 45/2007 Sb., v platném znění.
Na oddělenou platbu za cukr bylo podáno 823 ţádostí a ţádosti byly podávány do 17.
května 2010. Sjednané mnoţství cukrové řepy A+B, na které byly ţádosti podány, činilo
3 185 734,59 tun. Sazba byla stanovena na 341,65 Kč/t cukrové řepy. Výplata těchto ţádostí
byla zahájena v prosinci 2010.
4.1.4. Oddělená platba za rajčata
Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 796/2004 a
nařízení vlády ČR č. 95/2008 Sb., v platném znění.
V roce 2010 bylo podáno 14 ţádostí na sjednané mnoţství 11 930 tun rajčat a ţádosti
byly podávány do 17. května 2010. Sazba dotace byla stanovena ve výši 853,67 Kč/t. Výplata
ţádostí tohoto opatření byla zahájena v prosinci 2010.
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4.1.5. Zvláštní podpora
Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 a
nařízení vlády ČR č. 87/2010 Sb., v platném znění.
Na platbu na krávy chované v systému s trţní produkcí mléka bylo v roce 2010 podáno
2 122 ţádostí na celkový počet 373 255 VDJ. Ţádosti byly podávány do 17. května 2010 a
sazba dotace byla stanovena na 2 444,40 Kč/VDJ.
4.1.6. Celkový přehled vyplacených prostředků na přímé platby v roce 2010
Přehled vyplacených prostředků na přímé platby v roce 2010 je uveden v následující
tabulce:
Přímé platby

ČR

EU

2

0

10

Celkem
10

ţádosti 2007

3

0

65

65

ţádosti 2008

64,88 ha

2

0

67

67

ţádosti 2009

73 647 ha

361

0

152 729

152 729

ţádosti 2010

3 425 753 ha

24 609

0

13 906 516

13 906 516

24 977

0

14 059 387 14 059 387

SAPS celkem

SSP

ţádosti 2008

43 tun

1

0

12

12

ţádosti 2009

2 158 674 tun

669

0

ţádosti 2010
1 550 861 tun
SSP celkem

238

0

756 533
529 852

756 533
529 852

908

0

1 286 397

1 286 397

ţádosti 2008
EP

2,76 ha

ţádosti 2009
39 336,6 ha
EP celkem

0

3

3

0

44 123

44 123

477

0

44 126

44 126

12

0

5 877

5 877

ţádosti 2010
7 580 tun
STP celkem

4

0

6 471

6 471

16

0

12 348

12 348

1

7

0

7

10

164

0

164

5 317

754 202

0

754 202

ţádosti 2007
Top
-Up

1
476

6 730 tun

ţádosti 2009
STP

Finanční prostředky vyplacené
v roce 2010 (v tis. Kč)

2,77 ha
28,62 ha

ţádosti 2006

SAPS

Počet
Počet jednotek vyplacených
žádostí

ţádosti 2008
ţádosti 2009

(viz poznámka)

ţádosti 2010
Top-Up celkem
Přímé platby celkem

4 321

2 001 603

0

2 001 603

9 649

2 755 976

0

2 755 976

36 027

2 755 976

15 402 258 18 158 234

Poznámka:
Top-Up ţádosti 2007 byly vyplaceny na 3,97 ha, ţádosti 2008 na 83,42 ha a 33 VDJ, ţádosti 2009
na 478 898 ha, 99 804 VDJ a 2 954 t a ţádosti 2010 na 1 905 783 ha, 720 322 VDJ a 17 387 t.

Celkem bylo v rámci přímých plateb vyplaceno 18 158 234 tis. Kč,
2 755 976 tis. Kč ze státního rozpočtu a 15 402 258 tis. Kč z rozpočtu EU.

z toho

4.2. Společná organizace trhu
Podle nařízení Komise (ES) č. 1913/2006, v platném znění a některých dalších nařízení pro
jednotlivá opatření a podpory poskytované v rámci společné organizace trhu je stanovena
tzv. rozhodná skutečnost, ke které se váţe pouţití platného směnného kurzu mezi € a Kč (povinně
pouţitelný směnný kurz je obvykle kurz stanovený Evropskou centrální bankou před dnem
rozhodné skutečnosti). Např. rozhodnou skutečností v případě intervenčních nákupů je den
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převzetí produktu, u vývozních subvencí den přijetí celního prohlášení. Z uvedeného vyplývá, ţe
konkrétní směnný kurz je pro kaţdou ţádost o jednotlivé druhy podpor nebo pro kaţdou nabídku
produktů jiný.
4.2.1. Finanční podpory
4.2.1.1. Podpora spotřeby školního mléka
Podpora spotřeby mléka a vybraných mléčných výrobků ţáky je v ČR poskytována
v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízením Komise (ES) č. 657/2008,
v platném znění. Dne 1. srpna 2009 nabylo účinnosti nařízení vlády ČR č. 238/2009 Sb.,
kterým se změnilo nařízení vlády ČR č. 205/2004 Sb. Toto nařízení obnovilo od školního roku
2009/2010 poskytování národní podpory na vybrané mléčné výrobky.
Ve školním roce 2009/2010 bylo do programu Podpora spotřeby školního mléka
zapojeno 6 mlékárenských subjektů, které dodávaly podporované mléčné výrobky do cca 2 900
škol. Počty škol a odebírajících ţáků se v jednotlivých obdobích školního roku měnily. Ţáci ve
školách plně nevyuţívali moţnosti odběru podporovaných mléčných výrobků 5x v týdnu.
Obnovením národní podpory se rozšířil sortiment dodávaných podporovaných mléčných
výrobků do škol o ochucené jogurty ostatní a smetanový krém. Zvýšil se také počet škol
zapojených do programu a výrazně vzrostl celkový počet dodaných podporovaných mléčných
výrobků do škol.
Přehled dodávek podporovaných mléčných výrobků do škol v rámci programu Podpora
spotřeby školního mléka ve školním roce 2009/2010 je uveden v následující tabulce:
Období

Počet
škol

Počet
žáků

Celková výše
podpory
(v tis. Kč)

Počet
dodaných
ml. výr.
(v ks)

Podíl žáků,
kteří výr.
odebírali
(v %)

Celkové
dodané
množství
(v kg)

ČR

EU

IX.-XII.09

3 025

568 661

5 900 729

14,11

1 257 228

19 044

5 392

I.-III.10

2 968

566 932

4 545 257

14,08

937 663

14 720

4 060

IV.-VI.10

2 787

546 628

3 371 942

10,04

656 702

11 172

2 636

Celkem

−

−

13 817 92

12,83

2 851 593

44 936

12 088
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Podpora na neochucené a ochucené mléko činila dle předpisů ES 18,15 € na 100 kg,
podpora na ovocné jogurty 16,34 € na 100 kg a podpora na čerstvé a tavené sýry 54,45 € na
100 kg. Platby byly uskutečněny za 3 období školního roku 2009/2010.
V roce 2010 bylo na podporu spotřeby školního mléka vyplaceno celkem
57 024 tis. Kč, z toho 44 936 tis. Kč ze státního rozpočtu a 12 088 tis. Kč z rozpočtu
EU.
4.2.1.2. Zvláštní podpora trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Zvláštní podpora trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků byla vyhlášena nařízením
Komise (ES) č. 1233/2009 a upravena nařízením vlády ČR č. 77/2010 Sb., v platném znění.
Tato jednorázová podpora byla poskytnuta producentům mléka v důsledku hospodářské krize a
značného propadu cen mléčných výrobků.
V roce 2010 bylo na zvláštní podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
vyplaceno celkem 151 382 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.1.3. Podpora výroby kaseinu a kaseinátů
Tato podpora je poskytována na základě nařízení Komise (ES) č. 2921/1990 a v souladu
s nařízením vlády ČR č. 225/2004 Sb., v platném znění.
V průběhu roku 2010 nebyla na tento program vyplacena žádná finanční podpora.
Tato situace trvá jiţ od roku 2006, kdy byla nařízením Komise (ES) č. 1487/2006 sníţena
podpora na výrobu kaseinu a kaseinátů na 0 €/100 kg odstředěného mléka.
S uvedeným programem souvisí i program Pouţití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů.
Program vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 760/2008 a dále
je upraven nařízením vlády ČR č. 225/2004 Sb., v platném znění. Dne 24. června 2009 vyšlo
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nařízení Komise (ES) č. 548/2009, které upravuje vydávání povolení pouţívat kasein a
kaseináty při výrobě sýrů pod podmínkou, je-li stanovena podpora pro odstředěné mléko
zpracované na kasein nebo kaseináty podle čl. 100 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
V tomto programu není podpora vyplácena, pouze v případě porušení podmínek daných
nařízením se vypočítává a ukládá sankce.
4.2.1.4. Podpora soukromého skladování másla
Reţim soukromého skladování másla je kaţdoročně vyhlašován nařízením Komise.
V roce 2010 byl reţim soukromého skladování másla vyhlášen nařízením Komise (EU)
č. 158/2010. Podpora je dále poskytována na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
a nařízení Komise (ES) č. 826/2008, v platném znění.
V období od 1. března do 15. srpna 2010, kdy byl reţim soukromého skladování
vyhlášen, neobdrţel SZIF ţádné ţádosti o podporu soukromého skladování másla. Na soukromé
skladování másla tedy nebyly čerpány žádné finanční prostředky.
4.2.1.5. Podpory na ostatní uţití mlékárenských výrobků
4.2.1.5.1. Poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko vyuţívané jako
krmivo a prodej takového sušeného odstředěného mléka
Program vychází z nařízení Komise (ES) č. 2799/1999, v platném znění. Nařízením
Komise (ES) č. 1558/2006 byla podpora sníţena na 0 €/100 kg odstředěného mléka určeného
jako krmivo. V roce 2010 nebyly na tento program vyplaceny žádné finanční prostředky.
4.2.1.6. Podpora soukromého skladování hovězího a telecího masa
Tato podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES)
č. 826/2008 a nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb., v platném znění.
Vzhledem k stabilizované situaci na trhu jatečného skotu a příznivým cenám placeným
chovatelům nebylo nutné opatření vedoucí ke stabilizaci trhu vyhlásit. Na soukromé skladování
hovězího a telecího masa tedy nebyly v roce 2010 čerpány žádné finanční prostředky.
4.2.1.7. Podpora soukromého skladování vepřového masa
Opatření vyplývá z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 826/2008
a nařízení vlády ČR č. 249/2004 Sb., v platném znění.
V roce 2010 nebyl reţim soukromého skladování vepřového masa vyhlášen.
Na soukromé skladování vepřového masa tedy nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky.
4.2.1.8. Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Poskytování dotací chovatelům včel se řídí nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením
Komise (ES) č. 917/2004 a nařízením vlády ČR č. 197/2005 Sb., ve znění nařízení vlády ČR č.
285/2007 Sb.
Jediným ţadatelem o dotaci za všechny chovatele včel je Český svaz včelařů, o.s.
Na jednotlivé podpory byly vyplaceny následující finanční prostředky (50 % ze státního
rozpočtu a 50 % z rozpočtu EU):

Technická pomoc

Vyplacené prostředky (v tis.
Kč)
24 030

Boj proti varroáze

11 448

Racionalizace kočování

11 503

Opatření

Úhrada nákladů na rozbory medu

503

Obnova včelstev

8 903

Celkem

56 387

4.2.1.9. Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP
Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP je administrována v souladu s
nařízením Rady (ES) č. 2200/1996, nařízením Komise (ES) č. 1433/2003, nařízením Rady (ES)
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č. 1234/2007, nařízením Komise (ES) č. 1580/2007 a nařízením vlády ČR č. 318/2008 Sb.,
v platném znění.
V roce 2010 se na tuto podporu vyplatilo celkem 35 904 tis. Kč z rozpočtu EU,
z toho 28 424 tis. Kč na výdaje operačních programů realizované v roce 2009 a 2008
a 7 480 tis. Kč na částečné pokrytí výdajů operačních programů roku 2010.
5.2.1.10. Podpora pro předběţně uznané organizace producentů ovoce a zeleniny
Podpora je administrována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením
Komise (ES) č. 1580/2007 a nařízením vlády ČR č. 318/2008 Sb., v platném znění.
Podpora je stanovena na základě hodnoty obchodované produkce uvedené na trh určitou
procentní sazbou. Na podpoře se podílí 25 % členský stát a 75 % je financováno ze zdrojů EU.
V roce 2010 bylo v rámci této podpory vyplaceno celkem 16 037 tis. Kč, z toho
4 009 tis. Kč ze státního rozpočtu a 12 028 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.1.11. Ovoce do škol
Podpora je administrována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, nařízením
Komise (ES) č. 288/2009 a nařízením vlády ČR č. 478/2009 Sb., v platném znění.
Ve školním roce 2009/2010 bylo schváleno 11 ţadatelů, kteří dodávali produkty v rámci
projektu Ovoce do škol do 2 883 základních škol s počtem 323 431 ţáků 1. aţ 5. ročníků a bylo
dodáno 7,5 mil. porcí ovoce a zeleniny. Ve školním roce 2010/2011 dodává v rámci programu
Ovoce do škol 16 schválených ţadatelů do 3 143 škol s počtem 370 241 ţáků 1. aţ 5. ročníků.
Na podpoře se podílí 27 % členský stát a 73 % je financováno ze zdrojů EU. V roce 2010
bylo za školní roky 2009/2010 a 2010/2011 vyplaceno celkem 64 114 tis. Kč, z toho
17 308 tis. Kč ze státního rozpočtu a 46 806 tis. Kč z rozpočtu EU.

4.2.2. Vývozní subvence
Ve výši vyplacených prostředků na vývozní subvence se odráţí reforma Společné
zemědělské politiky EU a dohody v rámci WTO. Na jejich základě jsou sazby vývozních subvencí
EU postupně sniţovány, u některých komodit byly jiţ v roce 2010 nulové. V roce 2010 došlo
k výraznému nárůstu vývozů subvencovaného hovězího masa.
4.2.2.1. Vývozní subvence na zpracované výrobky
Vývozní subvence na zpracované výrobky vycházejí z nařízení Komise (ES)
č. 1043/2005, nařízení Komise (ES) č. 612/2009, nařízení Komise (ES) č. 376/2008 a nařízení
vlády ČR č. 181/2004 Sb., v platném znění.
Vývozní subvence se poskytuje na základní výrobky obsaţené ve zpracovaných
výrobcích. Seznam zpracovaných výrobků je uveden v příloze II nařízení Komise (ES)
č. 1043/2005. Základní výrobky jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
Výši sazby vývozní subvence vyhlašuje Evropská komise v Úředním věstníku EU přibliţně
kaţdý měsíc, u některých základních výrobků častěji (obiloviny, mléko a cukr), u některých po
delší době (vejce). Výše subvence se stanoví na 100 kg základního výrobku. Celková suma
vývozních subvencí poţadovaná v rámci jednotlivých tranší je zasílána Evropské komisi, která
rozhoduje o výši čerpání subvence v rámci kaţdé jednotlivé tranše. Malovývozci mohou do výše
100 000 € vyváţet bez osvědčení. Částka, kterou si nárokují, se hlásí Evropské komisi.
V roce 2010 bylo za vývozní subvence na zpracované výrobky vyplaceno 1 032 tis. Kč
z rozpočtu EU.
4.2.2.2. Vývozní subvence na nezpracované výrobky
Vývozní subvence na nezpracované výrobky vycházejí z nařízení Komise (ES)
č. 612/2009, nařízení Komise (ES) č. 376/2008, nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízení
vlády ČR č. 181/2004 Sb., v platném znění.
Sazba vývozní subvence se u jednotlivých komodit v průběhu roku mění. V daných
intervalech je stanovována Evropskou komisí a publikována v Úředním věstníku EU.
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V roce 2010 byly vyplaceny z rozpočtu EU tyto vývozní subvence na nezpracované
výrobky:
Vyplacené subvence (v tis.
Kč)

Komodita

2 775

Máslo
SOM

14 264

Sýr

8 991

SPM

18 281
44 311

Mléko a mléčné výrobky celkem

4 151

Hovězí maso
Vepřové maso

62

Drůbeţí maso

280

Vejce

367

Celkem vyplaceno

49 171

4.2.2.3. Vývozní subvence za roky 2002 a 2003
V roce 2010 byly společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. uhrazeny zadrţované
subvence na vývoz výrobků z kravského mléka za roky 2002 a 2003 celkem ve výši
363 tis. Kč ze státního rozpočtu.
4.2.3. Dotace a odvody
4.2.3.1. Prémie pro výrobce bramborového škrobu
Prémie pro výrobce bramborového škrobu je vyplácena dle nařízení Rady (ES)
č. 72/2009, nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 571/2009, nařízení
Komise (ES) č. 2235/2003 a nařízení vlády ČR č. 115/2004 Sb., v platném znění. Sazba výrobní
prémie je stanovena na 22,25 €/t bramborového škrobu.
Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářský rok 2009/2010 činila
33 660 tun. Prémie pro výrobce bramborového škrobu odpovídá objemu skutečně vyrobeného
škrobu.
Celkem bylo v roce 2010 vyplaceno 16 802 tis. Kč z rozpočtu EU na 29 618 t
bramborového škrobu.
4.2.3.2. Národní doplňková platba pro pěstitele brambor
Podmínky poskytování doplňkové platby jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 73/2009,
nařízení Komise (ES) č. 1121/2009, nařízení Komise (ES) č. 571/2009, nařízení Komise (ES)
č. 2235/2003 a nařízení vlády ČR č. 115/2004 Sb., v platném znění.
V souvislosti s přímými platbami přijala Česká republika systém zjednodušené platby na
plochu zemědělské půdy (SAPS), ve kterém byly přímé platby poskytované ze zdrojů EU v roce
2010 rozděleny na celkovou zemědělskou plochu bez ohledu na plodiny, kterých se týká přímá
platba v rámci Společné zemědělské politiky EU. Z Přístupové smlouvy mezi ČR a EU vyplývá,
ţe ČR můţe v odvětví bramborového škrobu přímé platby dorovnat do 100 % úrovně přímých
plateb v EU. Od hospodářského roku 2007/2008 se oproti předchozím rokům změnil způsob
stanovení doplatku pěstitelům brambor, protoţe část podpory zůstala vázána na produkci a část
je od produkce oddělena.
Pro hospodářský rok 2009/2010 a 2010/2011 činila národní produkční kvóta
bramborového škrobu pro ČR 33 660 tun. Sazba podpory byla stanovena na 66,32 €/t
bramborového škrobu. V roce 2010 byla doplacena národní doplňková platba pěstitelům
brambor za hospodářský rok 2009/2010 a započata výplata za hospodářský rok 2010/2011
dle podaných ţádostí v zákonných lhůtách.
Celkem bylo v roce 2010 vyplaceno 52 631 tis. Kč ze státního rozpočtu.
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4.2.3.3. Finanční dávka z výroby cukru
Výběr výrobních dávek z cukru provedl SZIF dle nařízení vlády ČR č. 337/2006 Sb. a
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění, kterým byla pro hospodářský rok
2009/2010 stanovena výrobní dávka ve výši 12 € za tunu cukru podléhajícího kvótám. Platbu
výrobní dávky odvádí kaţdý cukrovarnický podnik z kvóty cukru přidělené pro daný
hospodářský rok.
Do konce února 2010 vybral SZIF od cukrovarnických podniků částku 112 471 tis. Kč za
celou kvótu 372 459,207 tun cukru. Celková vybraná dávka je povaţována za tzv. vlastní zdroj
ve smyslu čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 2007/436/ES. Z vybrané částky zůstalo 25 % (28 118
tis. Kč) na účtu SZIF a 75 % (84 353 tis. Kč) mělo být odvedeno přes účet Ministerstva financí
do Evropské komise. V březnu 2010 byly cukrovarům vráceny dávky z výroby cukru za
hospodářský rok 2004/2005 a 2005/2006 celkem ve výši 6 856 tis. Kč (viz kapitola 4.2.3.4.), z
toho 1 714 tis. Kč bylo hrazeno ze státního rozpočtu a 5 142 tis. Kč z rozpočtu EU. Částka ve
výši 5 142 tis. Kč z rozpočtu EU byla odečtena z částky 84 353 tis. Kč, která měla být odvedena
za vybrané dávky z cukru za hospodářský rok 2009/2010, tzn. do Evropské komise byla
odvedena částka pouze 79 211 tis. Kč.
Celkem SZIF vybral v únoru 2010 částku 112 471 tis. Kč. Do EU bylo odvedeno
79 211 tis. Kč a na správní výdaje převedeno 28 118 tis. Kč.
4.2.3.4. Vrácení dávek z výroby cukru
Na základě nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 z prosince 2009 bylo v lednu 2010
zahájeno řízení s cukrovary o stanovení opravných částek na dávky z výroby cukru
pro hospodářský rok 2004/2005 a 2005/2006 a v únoru 2010 byla cukrovarům zaslána
rozhodnutí, kterými byly stanoveny opravené částky na dávky z výroby cukru.
V březnu 2010 byla cukrovarům vrácena část dávky z výroby cukru za hospodářské
roky 2004/2005 a 2005/2006 celkem ve výši 6 856 tis. Kč.
4.2.3.5. Diverzifikační podpora v cukrovarnickém průmyslu
Podmínky poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy jsou uvedeny v
nařízení vlády ČR č. 149/2008 Sb., v platném znění.
Rozhodnutím Komise 2007/278/ES byla České republice pro hospodářský rok 2007/2008
stanovena celková částka diverzifikační podpory na 11 220 770,83 €. Pro hospodářský rok
2007/2008 činila sazba podpory 17,246 €/t cukrové řepy.
V březnu 2010 byla vyplacena diverzifikační podpora poslednímu ţadateli ve výši 361
tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.3.6. Podpora pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno
Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 507/2008 a
nařízení vlády ČR č. 248/2004 Sb., v platném znění.
Hospodářský rok začíná 1. července a končí 30. června roku následujícího. Sazba dotace
byla Evropskou komisí stanovena na 160 €/t dlouhého lněného vlákna a 90 €/t krátkého
lněného vlákna a konopného vlákna. Pro hospodářský rok 2009/2010 činila sazba pro dlouhé
lněné vlákno 200 €/t. Národní garantované mnoţství pro dlouhé lněné vlákno je 1 923 tun a
pro krátké lněné vlákno a konopné vlákno 2 866 tun.
V roce 2010 bylo za hospodářský rok 2008/2009 vyplaceno 286 tis. Kč na 74,74 t
dlouhého lněného vlákna a 241 tis. Kč na 115,00 t krátkého lněného vlákna a konopného
vlákna. Za hospodářský rok 2009/2010 bylo vyplaceno 363 tis. Kč na 71 t dlouhého lněného
vlákna a 235 tis. Kč na 102 t krátkého lněného vlákna a konopného vlákna.
Celkem bylo v roce 2010 na podporu pro zpracování lnu a konopí pěstovaných na vlákno
vyplaceno 1 125 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.3.7. Podpora na zpracování sušených krmiv
Tato podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES)
č. 382/2005 a nařízení vlády ČR č. 198/2005 Sb., v platném znění.
Hospodářský rok začíná 1. dubna a končí 31. března roku následujícího. Sazba dotace
pro hospodářský rok 2009/2010 byla stanovena Evropskou komisí na 33 €/t uměle sušeného
krmiva. Dotace je poskytována na 1 tunu uměle sušeného krmiva, které opustilo
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zpracovatelský podnik. Národní garantované mnoţství pro ČR na krmiva sušená umělým teplem
činí 27 942 tun.
V roce 2010 bylo na krmiva sušená umělým teplem vyplaceno celkem 22 877 tis. Kč
z rozpočtu EU.
4.2.3.8. Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic
Tato podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES)
č. 555/2008 a nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění.
Hospodářský rok začíná 1. srpna a končí 31. července roku následujícího. Výši podpory
na 1 ha na jednotlivá opatření upravuje nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění.
Z důvodu vyššího objemu poţadovaných finančních prostředků ţadateli byly sazby dotace
kráceny přepočítávacím koeficientem.
Za hospodářský rok 2009/2010 bylo vyplaceno celkem 78 662 tis. Kč z rozpočtu EU
na 8 035,96 ha restrukturalizované výměry.
4.2.3.9. Prémie za vyklučení vinice
Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 555/2008 a
nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění.
Hospodářský rok začíná 1. srpna a končí 31. července roku následujícího. Sazby pro
reţim klučení jsou stanoveny v příloze XV nařízení Komise (ES) č. 555/2008. Prémie je
poskytována ţadatelům (dle pořadí) do vyčerpání prostředků.
Za hospodářský rok 2009/2010 bylo vyplaceno celkem 443 tis. Kč z rozpočtu EU na
4,92 ha klučené výměry.
4.2.3.10. Investice v rámci SOT s vínem
Podpora vychází z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, nařízení Komise (ES) č. 555/2008 a
nařízení vlády ČR č. 245/2004 Sb., v platném znění.
Hospodářský rok začíná 1. srpna a končí 31. července roku následujícího. Výše podpory
na investice je upravena nařízením vlády ČR č. 245/2004 Sb.
Za hospodářský rok 2009/2010 bylo vyplaceno celkem 23 174 tis. Kč z rozpočtu EU
na 118 ţádostí/zařízení.
4.2.4. Intervenční nákupy a související výdaje
4.2.4.1. Mlékárenské výrobky
4.2.4.1.1. Intervenční nákup mlékárenských výrobků
Intervenční nákup másla a SOM je realizován na základě nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007 a nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, v platném znění.
4.2.4.1.1.1. Máslo
Od roku 2009 je vyhlašován intervenční nákup másla kaţdoročně bez ohledu na trţní
cenu másla v jednotlivých členských státech v období od 1. března do 31. srpna příslušného
roku. Evropská komise garantuje nákup za intervenční cenu, která činí 2 217,5 €/t. Vzhledem
k vývoji trţních cen másla v EU a ČR v roce 2010 nebyl o intervenční nákup másla zájem.
4.2.4.1.1.2. SOM
Evropská komise vyhlašuje nákup SOM kaţdoročně bez ohledu na vývoj cen na trhu EU
a v období od 1. března do 31. srpna garantuje nákupní cenu 1 698,0 €/t. Vzhledem k vývoji
trţních cen SOM v EU a ČR v roce 2010 nebyl o intervenční nákup SOM zájem.
4.2.4.1.2. Intervenční skladování mlékárenských výrobků
Intervenční skladování másla a SOM probíhá v souladu s nařízením Komise (ES)
č. 884/2006, v platném znění.
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4.2.4.1.2.1. Máslo
K 1. lednu 2010 bylo v intervenčních skladech celkem 527,450 tun másla
a k 31. prosinci 2010 celkem 0 tun másla. Průměrná sazba nákladů je stanovena ve výši
30 Kč/t za naskladnění, 20 Kč/t za vyskladnění a 290 Kč/t/měsíc za skladování. Výdaje
za skladování a vyskladnění másla činily 1 388 tis. Kč včetně 20 % DPH.
4.2.4.1.2.2. SOM
K 1. lednu 2010 bylo v intervenčních skladech celkem 3 766,025 tun SOM
a k 31. prosinci 2010 celkem 2 946,025 tun SOM. Průměrná sazba nákladů je stanovena ve
výši 14 Kč/t za naskladnění a vyskladnění, 90 Kč/t/měsíc za skladování. V roce 2010 byly za
skladování a vyskladnění SOM vynaloţeny finanční prostředky ve výši 4 256 tis. Kč včetně
20 % DPH.
Na základě nařízení Komise (ES) č. 1111/2009 bylo v roce 2010 vyskladněno celkem
600 tun SOM v rámci programu potravinové pomoci nejchudším osobám ve Společenství pro
intervenční agenturu Slovinska.
V roce 2010 činily výdaje za skladování a vyskladnění intervenčních zásob
másla 1 388 tis. Kč a SOM 4 256 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.4.1.3. Trţby z prodeje
Intervenční prodej másla a SOM probíhá v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1234/2007
a nařízením Komise (EU) č. 1272/2009, v platném znění.
4.2.4.1.3.1. Máslo
V roce 2010 uvolnila Evropská komise do prodeje 527,45 tun másla nakoupeného v roce
2009 v důsledku sníţení poptávky vyvolané hospodářskou krizí a vysoké nabídky na světových
trzích s mlékem a mléčnými výrobky. Veškeré mnoţství intervenčních zásob másla bylo
prodáno a trţby z prodeje činily 55 693 tis Kč včetně 10 % DPH.
4.2.4.1.3.2. SOM
Z intervenčních zásob SOM nakoupených v roce 2009 uvolnila Evropská komise v roce
2010 v důsledku sníţení poptávky vyvolané hospodářskou krizí a vysoké nabídky na světových
trzích s mlékem a mléčnými výrobky do prodeje 1 089,625 tun SOM. V roce 2010 bylo prodáno
220 tun SOM a trţby z prodeje činily 12 929 tis Kč včetně 10 % DPH.
V roce 2010 činily tržby z prodeje másla 55 693 tis. Kč a SOM 12 929 tis. Kč.
4.2.4.2. Obiloviny
4.2.4.2.1. Intervenční nákup obilovin
Na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění, kterým jsou stanoveny
zejména druhy intervenčně nakupovaných obilovin a výše intervenční ceny, nařízení Rady (ES)
č. 72/2009, kterým se stanoví mnoţstevní stropy pro intervenčně nakupované obiloviny,
nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 a nařízení Komise (ES) č. 687/2008 byl v hospodářském
roce 2009/2010 realizován intervenční nákup pšenice a ječmene. V souladu s nařízením Komise
(EU) č. 1272/2009 je od listopadu 2010 moţné provádět pouze intervenční nákup pšenice
obecné. Realizace intervenčního nákupu obilovin dále probíhá na základě nařízení vlády ČR
č. 180/2004 Sb., v platném znění.
4.2.4.2.1.1. Intervenční nákup obilovin v hospodářském roce 2009/2010
Od 1. ledna do 31. července 2010 nakoupil SZIF v rámci intervenčního nákupu
(ze sklizně roku 2009) 288 tis. tun obilovin, z toho 35 tis. tun pšenice a 253 tis. tun ječmene
celkem za 952 512 tis. Kč včetně 10 % DPH.
4.2.4.2.2. Intervenční skladování obilovin
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Intervenční skladování obilovin probíhá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 884/2006,
v platném znění.
K 1. lednu 2010 bylo v intervenčních skladech celkem 246 402,622 tun obilovin, z toho
57 909,742 tun pšenice a 188 492,88 tun ječmene a k 31. prosinci 2010 celkem 323 832,963
tun obilovin, z toho 41 367,008 tun pšenice a 282 465,955 tun ječmene. Průměrná sazba
nákladů za naskladnění a vyskladnění činí 70 Kč/t a za skladování 50 Kč/t/měsíc.
Celkové výdaje za naskladnění, skladování a vyskladnění obilovin v roce 2010 činily
284 523 tis. Kč včetně 20 % DPH.
Na základě nařízení Komise (ES) č. 1111/2009 bylo v roce 2010 vyskladněno celkem
190 692,221 tun obilovin, z toho 31 682,657 tun pšenice a 159 009,564 tun ječmene v rámci
programu potravinové pomoci nejchudším osobám ve Společenství pro intervenční agentury
Francie a Španělska. Pro Českou republiku bylo v rámci tohoto programu v roce 2010
vyskladněno 299,669 tun pšenice.
4.2.4.2.3. Přeprava prodaných intervenčních zásob obilovin do vývozního místa
Kompenzace nákladů na přepravu obilovin do vývozního místa při prodeji je realizována
v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/1993. Celkové výdaje na přepravu obilovin do
vývozního místa při prodeji činily 39 703 tis. Kč včetně 20 % DPH. Náklad byl proplacen na
základě prodejů intervenčních zásob obilovin z minulých let, jejichţ vývoz byl doloţen v roce
2010.
Celkové výdaje za nákup, naskladnění, skladování, vyskladnění a přepravu
obilovin činily v roce 2010 celkem 1 276 738 tis. Kč, z toho 324 226 tis. Kč z rozpočtu
EU a výdaje na nákup obilovin ve výši 952 512 tis. Kč byly financovány z bankovního úvěru.
4.2.4.2.4. Trţby z prodeje
Prodej intervenčně nakoupených obilovin probíhá dle nařízení Komise (ES)
č. 1234/2007, nařízení Komise (EU) č. 1272/2009, nařízení Komise (ES) č. 127/2009 a nařízení
vlády ČR č. 180/2004 Sb. Výběrová řízení pro prodej pšenice a ječmene na vnitřní trh EU byla
vyhlášena nařízením Komise (EU) č. 1017/2010.
Od 29. listopadu 2010 probíhá trvalé výběrové řízení na prodej celkem 197 tis. tun
obilovin, z toho 61 tis. tun pšenice a 136 tis. tun ječmene. Do 31. prosince 2010 bylo
prodáno 35 tis. tun obilovin, z toho 31 tis. tun pšenice a 4 tis. tun ječmene celkem
za 200 499 tis. Kč včetně 10 % DPH.
4.2.4.3. Cukr
4.2.4.3.1. Intervenční nákup cukru
Intervenční nákup cukru byl administrován dle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007
a nařízení Komise (ES) č. 952/2006, v platném znění. V roce 2010 nebyl do intervence přijat a
nakoupen ţádný cukr.
4.2.4.3.2. Intervenční skladování cukru
Intervenční skladování cukru probíhá v souladu s nařízením Komise (ES) č. 884/2006,
v platném znění.
K 1. lednu 2010 bylo v intervenčních skladech celkem 2 138,05 tun cukru
a k 31. prosinci 2010 celkem 9,05 tun. Sazba nákladů za naskladnění činí 23 Kč/t, skladování
40 Kč/t/měsíc, vyskladnění s pohybem 236 Kč/t a vyskladnění bez pohybu 53 Kč/t.
Celkové výdaje za skladování a vyskladnění intervenčních zásob cukru činily
v roce 2010 celkem 991 tis. Kč z rozpočtu EU.
V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1111/2009 bylo v roce 2010 vyskladněno 2 129
tun cukru v rámci programu potravinové pomoci nejchudším osobám ve Společenství pro
intervenční agenturu Polska.
K 31. prosinci 2010 zůstalo v intervenčním skladě 9,05 tun cukru. Toto mnoţství bylo
nařízením Komise (EU) č. 945/2010 přiděleno pro Českou republiku pro rok 2011.
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4.2.4.3.3. Trţby z prodeje
K 1. lednu 2010 nenabízel SZIF k intervenčnímu prodeji ţádný cukr.
4.2.4.4. Ostatní výdaje související s intervenčními nákupy
V roce 2010 byl splacen úvěr na intervenční nákupy ve výši 799 648 tis. Kč
a odvedena DPH ve výši 26 113 tis. Kč.
Do zdrojů správních výdajů byly převedeny finanční prostředky ve výši 24 293 tis. Kč
na úhradu úroků z úvěru na intervenční nákupy.
4.2.5. Ostatní výdaje související se SOT
4.2.5.1. Distribuce potravin nejchudším osobám v ČR
Distribuce potravin nejchudším osobám se řídí nařízením Komise (EHS) č. 3149/1992
(kodifikované znění - nařízení Komise (EU) č. 807/2010 ze dne 14. září 2010) a nařízením vlády
ČR č. 306/2006 Sb., v platném znění.
V rámci programu potravinové pomoci nejchudším osobám v ČR bylo v roce 2010
dodáno 28,274 tun hladké mouky a 42,410 tun těstovin. Z intervenčních zásob v ČR bylo
odebráno 299,669 tun pšenice (započtená hodnota činila 764 tis. Kč).
V roce 2010 bylo na tento program vyplaceno 319 tis. Kč, z toho 29 tis. Kč
ze státního rozpočtu a 290 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.5.2. Náhrada škody a úroky z prodlení
V roce 2010 byla společnosti San Blas Development S.A. uhrazena částka
27 119 tis. Kč, která zahrnuje náhradu škody danou cenovým rozdílem při náhradním nákupu
pšenice a úroky z prodlení.
Společnosti LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. byly uhrazeny úroky z prodlení ze zadrţených
subvencí za roky 2002 a 2003 ve výši 2 982 tis. Kč.
4.2.5.3. Převod propadlého podílu z vratek dotací
Do zdrojů správních výdajů bylo dle nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 převedeno
20 % z vrácených prostředků, tj. 108 tis. Kč.
Celkem bylo v rámci společné organizace trhu vynaloženo 2 905 630 tis. Kč, z toho
2 077 569 tis. Kč ze státního rozpočtu (zdrojové krytí těchto výdajů je podrobně uvedeno
v příloze B tohoto materiálu) a 828 061 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.3. Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova
4.3.1. Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova je realizován na základě nařízení Rady (ES) č. 1782/2003,
nařízení Rady (ES) č. 73/2009, nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
nařízení Komise (ES) č. 796/2004, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, nařízení Komise (ES)
č. 883/2006, nařízení Komise (ES) č. 885/2006, nařízení Komise (ES) č. 1320/2006, nařízení
Komise (ES) č. 1628/2006, nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, nařízení Komise (ES)
č. 1975/2006, nařízení Komise (ES) č. 1848/2006, nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., nařízení vlády
ČR č. 79/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 239/2007 Sb., nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., nařízení
vlády ČR č. 53/2009 Sb., v platném znění a rozhodnutí Rady 2006/144/ES.
Čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
probíhá v souladu s programovým dokumentem na období 2007 aţ 2013, který byl schválen
Výborem pro rozvoj venkova Evropské komise dne 23. května 2007 a usnesením vlády ČR č. 948
ze dne 16. srpna 2007.
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4.3.1.1. Projektová opatření Programu rozvoje venkova
V roce 2010 byla spuštěna 3 kola příjmu ţádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova
(9.,10. a 11. kolo) a nadále probíhal kontinuální příjem ţádostí na projekty technické pomoci
Programu rozvoje venkova (opatření V.1.) a Celostátní sítě pro venkov (opatření V.2.).
V roce 2010 bylo zaregistrováno 9 600 ţádostí (projektů) ve výši 13 550 971 tis. Kč
a schváleno 4 860 ţádostí v celkové výši 9 082 235 tis. Kč, přičemţ schvalování ţádostí
11. kola příjmu probíhalo v roce 2011. Celkem bylo uzavřeno 4 646 Dohod se ţadateli/příjemci
dotací, jejichţ finanční objem k 31. prosinci 2010 byl ve výši 8 568 513 tis. Kč. SZIF proplatil
5 213 projektů zaregistrovaných v předchozích letech (doba realizace je 24 měsíců) v celkové
výši 7 754 956 tis. Kč.
Uskutečněná kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova v roce 2010
Kolo příjmu
žádostí
Kontinuální
příjem
9. kolo

Termín

Opatření, podopatření

od 15.1.2008

V.1.

od 3.11.2008

V.2.

16.2.-8.3.2010

I.1.1., II.2.4., III.1.1., III.1.2., IV.1.2.

23.2.-8.3.2010

I.3.2.
I.1.3, I.3.1., III.1.3., IV.1.2., IV.2.1.

10. kolo

14.6.-30.6.2010

11. kolo

14.10.-27.10.2010

I.1.2., I.1.3.2., I.3.4., IV.1.2.

4.3.1.1.1. 9. kolo příjmu ţádostí
V rámci 9. kola příjmu ţádostí byly přijímány ţádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků, I.3.2. Zahájení činnosti
mladých zemědělců, II.2.4. Obnova lesního potenciálu a podpora společenských funkcí lesa,
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy, opatření III.1.2. Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje a IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
Příjem ţádostí probíhal od 16. února do 8. března 2010 s výjimkou opatření
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, u kterého byly ţádosti podávány v termínu
od 23. února do 8. března 2010.
Při administraci projektových záměrů v rámci opatření I.1.1. Modernizace zemědělských
podniků bylo v tomto kole podáno 1 262 ţádostí s poţadavkem na spolufinancování projektů ve
formě dotace v celkové výši 3 842 643 tis. Kč. Na opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých
zemědělců bylo podáno v tomto kole 889 ţádostí s poţadavkem na 975 553 tis. Kč. U opatření
II.2.4. Obnova lesního potenciálu a podpora společenských funkcí lesa bylo podáno 131 ţádostí
a poţadovány finanční prostředky ve výši 161 320 tis. Kč, u opatření III.1.1. Diverzifikace
činností nezemědělské povahy bylo podáno 176 ţádostí s poţadavkem o 1 452 067 tis. Kč
a na opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje bylo podáno 808 ţádostí s
poţadavkem na 1 590 245 tis. Kč. U opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie bylo
podáno 538 ţádostí a poţadovány finanční prostředky ve výši 312 911 tis. Kč.
4.3.1.1.2. 10. kolo příjmu ţádostí
10. kolo příjmu ţádostí bylo zahájeno dne 14. června 2010 a probíhalo do 30. června
2010. Ţádosti byly podávány na opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům, I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost a opatření
III.1.3. Podpora cestovního ruchu. V rámci osy IV. Leader probíhal příjem ţádostí na opatření
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie a na opatření IV.2.1. Realizace projektů
spolupráce.
V rámci opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
bylo v tomto kole podáno 330 ţádostí s poţadavkem na spolufinancování projektů ve formě
dotace v celkové výši 1 497 148 tis. Kč. U opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační
činnost bylo podáno v tomto kole 151 ţádostí s poţadavkem na 96 873 tis. Kč. Na opatření
III.1.3. Podpora cestovního ruchu bylo podáno 374 ţádostí s poţadavkem na 1 217 584 tis. Kč.
U opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie bylo podáno 1 237 ţádostí a poţadovány
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finanční prostředky ve výši 690 276 tis. Kč a na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
bylo podáno 72 ţádostí a poţadovány finanční prostředky ve výši 270 158 tis. Kč.
4.3.1.1.3. 11. kolo příjmu ţádostí
V termínu od 14. října do 27. října 2010 byly přijímány ţádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova v rámci 11. kola příjmu ţádostí pro opatření I.1.2. Investice do lesů, I.1.3.2.
Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství,
I.3.4. Vyuţívání poradenských sluţeb a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.
V rámci opatření I.1.2. Investice do lesů bylo v tomto kole podáno 899 ţádostí
s poţadavkem na spolufinancování projektů ve formě dotace v celkové výši 864 226 tis. Kč. Na
podopatření I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp.
inovací) v potravinářství bylo podáno v tomto kole 12 ţádostí s poţadavkem na 152 517 tis. Kč.
U opatření I.3.4. Vyuţívání poradenských sluţeb bylo podáno 2 027 ţádostí a poţadovány
finanční prostředky ve výši 75 104 tis. Kč.
Při administraci projektových záměrů osy IV. Leader bylo podáno na opatření
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie celkem 598 ţádostí a poţadovány finanční
prostředky ve výši 291 953 tis. Kč.
4.3.1.2. Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova
Podpory v rámci Programu rozvoje venkova jsou poskytovány prostřednictvím
následujících neprojektových opatření:
- Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované
v jiných znevýhodněných oblastech (LFA),
- Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě,
- Agroenvironmentální opatření (AEO),
- Zalesňování zemědělské půdy,
- Platby v rámci NATURA 2000 v lesích,
- Lesnicko - environmentální platby - opatření otevřeno v roce 2009,
- Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ).
4.3.1.2.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
Ţádost o dotaci na Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech
a oblastech s jinými znevýhodněními je součástí Jednotné ţádosti. Jednotné ţádosti byly
podávány do 17. května 2010. V roce 2010 bylo celkem podáno 12 068 ţádostí.
4.3.1.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě
Ţádost o dotaci v rámci opatření NATURA 2000 je součástí
Do 17. května 2010 bylo podáno celkem 260 ţádostí.

Jednotné ţádosti.

4.3.1.2.3. Agroenvironmentální opatření
Ţádost o zařazení do Agroenvironmentálního opatření se podává na 5-ti leté období.
Ţádost o dotaci v rámci Agroenvironmentálního opatření je součástí Jednotné ţádosti. Do
17. května 2010 bylo podáno 3 417 ţádostí o zařazení v rámci Programu rozvoje venkova a
14 469 ţádostí o dotaci.
4.3.1.2.4. Zalesňování zemědělské půdy
U opatření Lesnictví - zalesňování zemědělské půdy se v roce 2010 v rámci Programu
rozvoje venkova podávaly jak ţádosti o dotaci na zalesnění, tak i ţádosti o dotaci na péči
a poskytnutí náhrady. Ţádosti na zalesnění byly podávány do 30. listopadu 2010. Celkem bylo
podáno 233 ţádostí. Ţádosti o péči a náhradu se podávají v následujících letech po roce
zalesnění. Podávaly se v termínu do 17. května 2010 a celkem jich bylo podáno 586. Dotace na
péči o lesní porost se poskytuje po dobu 5 kalendářních let a náhrada za ukončení zemědělské
činnosti po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
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4.3.1.2.5. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
V termínu do 17. května 2010 bylo na opatření Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
podáno celkem 5 ţádostí o zařazení a 15 ţádostí o dotaci. Ţadatel je do tohoto opatření zařazen
na období 20 let a po celou dobu podává kaţdoročně ţádost o dotaci.
4.3.1.2.6. Lesnicko - environmentální platby
V termínu do 17. května 2010 bylo na opatření Lesnicko - environmentální platby
podáno celkem 16 ţádostí o zařazení a 39 ţádostí o dotaci. Ţadatel je do tohoto opatření
zařazen na období 20 let a po celou dobu podává kaţdoročně ţádost o dotaci.
4.3.1.2.7. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti předkládali ţadatelé v roce 2010
Ţádosti o dotaci (ţádost o vstup do programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti), První
ţádosti o proplacení a Ţádosti o proplacení. V rámci Ţádosti o dotaci, která je podávána
kaţdoročně, je ţadatelem předloţen projekt na převod zemědělského podniku na nabyvatele,
který musí být uskutečněn do 12 měsíců od podání dané ţádosti. V roce 2010 bylo podáno
celkem 133 Ţádostí o dotaci s projektem. Doloţení převodu podniku a splnění veškerých
podmínek předkládá ţadatel společně s První ţádostí o proplacení, na jejímţ základě je
s ţadatelem sepsána Dohoda o poskytování dotace po dobu nejvýše 15 kalendářních let,
nejpozději do 70 let věku ţadatele. V roce 2010 bylo podáno celkem 130 Prvních ţádostí o
proplacení. Zároveň byly dále přijímány Ţádosti o proplacení v termínu od 1. ledna do
15. února 2010. Celkem bylo podáno 212 ţádostí. Jakmile stát začne ţadateli vyplácet obecný
předčasný nebo starobní důchod, dotace se počínaje následujícím kalendářním rokem sníţí o
částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.
4.3.1.2.8. Přehled vyplacených prostředků na ţádosti neprojektových opatření Programu rozvoje
venkova v roce 2010
Přehled vyplacených prostředků na ţádosti neprojektových opatření Programu rozvoje
venkova v roce 2010 je uveden v následující tabulce:
Program rozvoje venkova - neprojektová
opatření

LFA

NATURA 2000
na zem. půdě

AEO

Zalesňování

NATURA 2000
v lesích

PUZČ

Počet vyplac.
žádostí
vyplaceno ČR

Finanční prostředky vyplacené v roce
2010 (v tis. Kč)
Počet vyplacených žádostí
ČR
EU
Celkem

ţádosti 2007

2

6

23

29

ţádosti 2008

1

85

340

425

ţádosti 2009

9 198

304 514

1 218 056

ţádosti 2010

11 358

548 447

2 193 785

1 522 570 7
42 2311
2 742 232

LFA celkem

20 559

853 052

3 412 204

4 265 256

ţádosti 2009

213

2 239

8 957

11 196

ţádosti 2010

238

2 157

8 627

10 784

NATURA 2000 celkem

451

4 396

17 584

21 980

ţádosti 2008

13

496

1 982

2 478

ţádosti 2009

11 608

759 419

3 037 506

3 796 925

AEO celkem

11 621

759 915

3 039 488

3 799 403

ţádosti 2008

4

9

37

46

ţádosti 2009

729

8 746

34 982

43 728

LES celkem

733

8 755

35 019

43 774

ţádosti 2008

1

56

222

278

ţádosti 2009

9

283

1 132

1 415

NATURA 2000 celkem

10

339

1 354

1 693

ţádosti 2009

53

1 393

4 180

5 573

ţádosti 2010

301

13 466

40 397

53 863

PUZČ celkem

354

14 859

44 577

59 436

33 728

1 641 316

6 550 226

8 191 542

Neprojektová opatření PRV celkem
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4.3.1.3. Celkový přehled vyplacených prostředků na Program rozvoje venkova v roce 2010
Následující tabulka uvádí přehled celkových vyplacených prostředků na Program rozvoje
venkova v roce 2010:
Finanční prostředky vyplacené
v roce 2010 (v tis. Kč)

Program rozvoje venkova

ČR

EU

Celkem

357 647

1 072 940

1 430 587

84 265

252 796

337 061

I.1.3. Přidávání
hodnoty
zemědělským
a potravinářským produktům

119 026

357 078

476 104

I.1.4. Pozemkové úpravy

253 667

761 000

1 014 667

8 241

24 724

32 965

I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

81 954

245 865

327 819

I.3.3. Předčasné ukončení zeměd. činnosti

14 859

44 577

59 436

6 997

20 990

27 987

Osa I celkem

926 656

2 779 970

3 706 626

II.1.1. Platby za přír.nevýhod.poskyt.v hor.
obl. a platby v jiných znevýhod. obl. (LFA)

853 052

3 412 204

4 265 256

II.1.2. Platby v rámci NATURA 2000 na
zemědělské půdě

4 396

17 584

21 980

II.1.3. Agroenvironmentální opatření

759 915

3 039 488

3 799 403

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

8 755

35 019

43 774

339

1 354

1 693

29 014

116 056

145 070

Osa II celkem
Osa III III.1.1. Diverzifikace činností nezem.
povahy
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje

1 655 471

6 621 705

8 277 176

162 400

487 200

649 600

81 208

243 624

324 832

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

61 614

184 841

246 455

439 498

1 318 495

1 757 993

54 387

163 159

217 546

5 428

16 285

21 713

804 535

2 413 604

3 218 139

31 376

125 501

156 877

108 058

432 228

540 286

2 646

10 586

13 232

Osa IV celkem

142 080

568 315

710 395

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

7 081

21 242

28 323

236

706

942

1 224

3 673

4 897

Osa I

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků
I.1.2. Investice do lesů

I.3.1. Další odborné vzdělávání a
informační činnost

I.3.4. Vyuţívání poradenských sluţeb
Osa II

II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
II.2.4. Obnova les.potenciálu po kalamitách
a podpora společenských funkcí lesa

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské
vybavení a sluţby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
III.3.1. Vzdělávání a informace
Osa III celkem
IV.1.1. Místní akční skupina
Osa IV

Osa V

IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

V.2.1. Struktury potřebné pro rozvoj sítě
V.2.2. Akční plán
Osa V celkem
Program rozvoje venkova celkem
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8 541

25 621

34 162

3 537 283

12 409 215

15 946 498

Celkem bylo na Program rozvoje venkova vynaloženo 15 946 498 tis. Kč, z toho
3 537 283 tis. Kč ze státního rozpočtu a 12 409 215 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.3.2. Horizontální plán rozvoje venkova
Horizontální plán rozvoje venkova je realizován na základě nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999, nařízení Komise (ES) č. 817/2004, nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., nařízení vlády
ČR č. 242/2004 Sb., nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb. a
nařízení vlády ČR č. 69/2005 Sb., v platném znění.
Podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova jsou poskytovány prostřednictvím
následujících opatření:
- Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA),
- Agroenvironmentální opatření (AEO),
- Lesnictví (LES),
- Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ),
- Zakládání skupin výrobců (ZSV).
4.3.2.1. Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními
Od roku 2007 se ţádosti o dotaci na opatření Méně příznivé oblasti podávají pouze
v rámci Programu rozvoje venkova.
4.3.2.2. Agroenvironmentální opatření
Od roku 2007 jiţ není moţné se nově zařadit do Agroenvironmentálního opatření v rámci
Horizontálního plánu rozvoje venkova. V roce 2010 byly podány pouze ţádosti o dotaci
na základě zařazení do HRDP z předešlých let. Ţádosti o dotaci se podávaly do 17. května 2010
a celkem bylo podáno 1 484 ţádostí o dotaci.
4.3.2.3. Lesnictví
U opatření Lesnictví se od roku 2007 podávají pouze ţádosti o dotaci na péči a náhradu.
Ţádost musela být podána nejpozději do 30. dubna 2010 a celkem bylo podáno 923 ţádostí.
Tuto ţádost podává ţadatel v následujících letech po roce zalesnění. O dotaci na péči se můţe
ţádat ještě následující 4 roky a o poskytnutí náhrady následujících 19 let. V roce zalesnění je
ţadateli poskytnuta dotace jak na zalesnění, tak i na péči a náhradu.
4.3.2.4. Předčasné ukončení zemědělské činnosti
U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti byly v roce 2010 přijímány ţádosti o
poskytnutí dotace v termínu od 1. ledna do 15. února 2010. Celkem bylo podáno 360 ţádostí.
Dotace je ţadatelům poskytována po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem, v němţ byl
ţadatel zařazen do programu, nejdéle však do 75 let věku ţadatele. V případě, ţe se ţadatel
stane poţivatelem starobního důchodu, dotace se počínaje následujícím kalendářním rokem
sníţí o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.
4.3.2.5. Zakládání skupin výrobců
Ţádosti o poskytnutí dotace na opatření Zakládání skupin výrobců byly přijímány
v termínu od 1. ledna do 15. února 2010 a celkem bylo doručeno 204 ţádostí o dotaci. Výše
dotace se stanoví na základě ţadatelem sdělené výše finanční hodnoty roční obchodované
produkce příslušné zemědělské komodity, pro kterou byla skupina výrobců zařazena do
programu, pocházející od jejich členů, a to dle předpisů Evropského společenství.
4.3.2.6. Přehled vyplacených prostředků na Horizontální plán rozvoje venkova v roce 2010
Přehled vyplacených prostředků na ţádosti jednotlivých opatření HRDP hrazených
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v roce 2010 je uveden v následující
tabulce:
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Horizontální plán rozvoje
venkova
LFA

AEO

LES

PUZČ

ZSV

Počet vyplacených
žádostí vyplacené

ČR

Finanční prostředky vyplacené v roce
2010 (v tis. Kč)
Počet vyplacených žádostí

ČR

EU

Celkem

ţádosti 2006

1

2

6

8

LFA celkem

1

2

6

8

ţádosti 2006

2

22

88

110

ţádosti 2007

4

53

211

264

ţádosti 2008

31

1 666

6 663

8 329

ţádosti 2009

2 264

73 602

294 015

367 617

AEO celkem

2 301

75 343

376 320

ţádosti 2009

931

4 162

300 977
16 651

LES celkem

931

4 162

16 651

ţádosti 2009

353

3 534

10 601

20 813
14 135

ţádosti 2010

1 051

9 662

28 987

38 649

PUZČ celkem

1 404

13 196

39 588

52 784

ţádosti 2009

5

341

1 022

1 363

20 813

ţádosti 2010

176

12 915

38 744

51 659

ZSV celkem

181

13 256

39 766

53 022

4 818

105 959

396 988

502 947

HRDP celkem

Celkem bylo na Horizontální plán rozvoje venkova vynaloženo 502 947 tis. Kč,
z toho 105 959 tis. Kč ze státního rozpočtu a 396 988 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.3.3. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP Zemědělství)
Proplácení projektů OP Zemědělství bylo ukončeno k 31. prosinci 2008. Vzhledem k tomu,
ţe nebylo moţné k tomuto datu proplatit veškeré etapy projektů OP Zemědělství (1 etapa
zalesnění a 5 etap na následnou péči o zaloţený porost), byly zbývající etapy projektů vypláceny
na základě postupu stanoveného Ministerstvem zemědělství.
V roce 2010 bylo na opatření Zalesňování zemědělsky nevyuţívaných půd vyplaceno
z prostředků na Program rozvoje venkova celkem 588 tis. Kč, z toho 117 tis. Kč ze státního
rozpočtu a 471 tis. Kč z rozpočtu EU.

4.4. Propagace spotřeby výrobků - marketing
4.4.1. Propagace ekologického zemědělství a jeho produktů
Tento program byl v období 2008 aţ 2010 realizován na základě nařízení Komise (ES)
č. 1071/2005, v platném znění a rozhodnutí Komise (ES) K(2007) 3299.
V průběhu roku 2010 se uskutečnily následující propagační aktivity: reklama v tisku,
www stránky, internetová kampaň, letáky, info balíčky do porodnic a do mateřských škol, PR
aktivity, exkurze pro novináře a internetové soutěţe.
V roce 2010 byly čerpány finanční prostředky ve výši 4 263 tis. Kč ze zůstatku,
z toho 2 487 tis. Kč z prostředků ČR a 1 776 tis. Kč z prostředků EU.
4.4.2. Propagace spotřeby medu
Podpora byla vyplácena na základě nařízení Komise (ES) č. 1071/2005, v platném znění
a rozhodnutí Komise (ES) č. 3079/2006.
V roce 2010 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 838 tis. Kč ze zůstatku,
z toho 239 tis. Kč z prostředků ČR a 599 tis. Kč z prostředků EU, které se vztahují
k provádění programu v roce 2009.
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4.5. Financování z cizích zdrojů
4.5.1. Úvěrové financování
Úvěrové zdroje poskytované komerčními bankami jsou v souladu se zákonem č. 256/2000
Sb., v platném znění a příslušnými nařízeními EU pouţívány v odůvodněných případech a se
souhlasem Ministerstva zemědělství pouze v nezbytném rozsahu. Pro potřeby úvěrového
financování v roce 2010 vyuţíval SZIF víceúčelovou revolvingovou úvěrovou linku ve formě
speciálního kontokorentního úvěru na intervenční nákupy zemědělských komodit.
4.5.1.1. Úvěr na intervenční nákupy
Speciální kontokorentní úvěr byl průběţně čerpán na financování intervenčních
nákupů obilovin celkem ve výši 952 512 tis. Kč.
Celkový nesplacený úvěr na financování intervenčních nákupů, krytý zásobami
uvedených komodit, k 31. prosinci 2010 činil 1 016 647 tis. Kč, z toho obilovin 886 818 tis.
Kč a SOM 129 829 tis. Kč.
Rozdíl nesplaceného a čerpaného úvěru v roce 2010 představuje zůstatek nesplaceného
úvěru na financování intervenčních nákupů z předchozích období.
Zdroji splácení tohoto komerčního úvěru byly v rozhodující míře trţby z následných
prodejů skladovaných komodit v souladu s příslušnými nařízeními a pokyny EU a dále finanční
zdroje z Ministerstva zemědělství obdrţené za realizovanou potravinovou pomoc.
V rámci programu potravinové pomoci nejchudším osobám ve Společenství byla část
intervenčních zásob obilovin a SOM distribuována do Slovinska, Francie a Španělska za cenu
stanovenou a následně i vyplacenou ČR Evropskou komisí. Ministerstvo zemědělství poskytlo
SZIF finanční prostředky na splacení úvěru ve výši 517 717 tis. Kč. Kurzové rozdíly ve výši
12 809 tis. Kč uhradil SZIF dle pokynu Ministerstva zemědělství ze zůstatku finančních
prostředků na účtu SZIF určených na vyplácení opatření SOT.
4.5.2. Půjčky PGRLF
4.5.2.1. Půjčka PGRLF na přímé platby Top-Up
Zůstatek půjčky PGRLF na přímé platby Top-Up k 31. prosinci 2010 činil 250 tis. Kč a
bude splacen bezprostředně po dořešení nedoadministrované ţádosti o poskytnutí dotace
na Top-Up 2006. Smluvní termín splatnosti půjčky je stanoven na 31. ledna 2012.
4.5.2.2. Půjčka PGRLF na Program rozvoje venkova
Vláda ČR svým usnesením č. 590 ze dne 18. srpna 2010 schválila SZIF pro zabezpečení
plného čerpání prostředků EU návratnou bezúročnou půjčku od PGRLF aţ do výše 1 552 000
tis. Kč na národní spolufinancování Programu rozvoje venkova a současně splácení této půjčky
v jednotlivých letech 2011 aţ 2013. Na základě tohoto usnesení uzavřel SZIF s PGRLF smlouvu
o půjčce a podle dohodnutého harmonogramu čerpal jednotlivé části půjčky v období září
aţ prosinec 2010 do celkové výše 1 552 000 tis. Kč, a to po úplném dočerpání národní části
rozpočtu Programu rozvoje venkova. K 31. prosinci 2010 byly z těchto půjčených zdrojů vyuţity
na výplaty dotací Programu rozvoje venkova finanční prostředky ve výši 909 246 tis. Kč s tím,
ţe zbývající část půjčky bude pouţita ke stejnému účelu v roce 2011.

4.6. Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské politiky
Celkové zdroje SZIF na financování Společné zemědělské politiky v roce 2010
dosáhly
výše
40 863 386 tis. Kč
(tj. 86,6 %
z rozpočtovaného
objemu),
z toho
10 348 819 tis. Kč ze státního rozpočtu a 30 514 567 tis. Kč z rozpočtu EU.
Vlastní zdroje SZIF, zahrnující dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství, dotace
z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství, zůstatek z roku 2009, trţby z prodeje,
výběry za cukr apod. činily celkem 38 358 874 tis. Kč. Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství
na SOT z rozpočtu EU zahrnuje finanční prostředky poskytnuté SZIF v roce 2010 na splacení části
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úvěru na intervenční nákupy v souvislosti s realizovaným plánem potravinové pomoci nejchudším
osobám ve Společenství.
Dalšími zdroji SZIF byly cizí zdroje celkem ve výši 2 504 512 tis. Kč, z toho úvěr
na intervenční nákupy ve výši 952 512 tis. Kč a půjčka PGRLF na Program rozvoje venkova ve výši
1 552 000 tis. Kč. Podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích SZIF v roce 2010 činil 6,13 %.
V rámci Společné zemědělské politiky byly v roce 2010 vyplaceny finanční prostředky
ve výši 37 518 998 tis. Kč (tj. 79,5 % z rozpočtovaného objemu), z toho 8 479 630 tis. Kč ze
státního rozpočtu a 29 039 368 tis. Kč z rozpočtu EU.
K 31. prosinci 2010 byl na účtech Společné zemědělské politiky vykázán zůstatek
finančních prostředků ve výši 3 344 388 tis. Kč, který byl, v souladu s ustanovením § 6a odst. 4
zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění, převeden do roku 2011 na financování Společné
zemědělské politiky.

5. Stručné hodnocení marketingové činnosti
Marketingovou podporu a propagaci značky kvality KLASA v období 2009 aţ 2011 zajišťují 3
marketingové agentury vybrané na základě řádného výběrového řízení. Mediální kampaň značky
KLASA zajišťuje agentura MediaCom Praha, s.r.o., sluţby v oblasti tiskové, rozhlasové a televizní
reklamy poskytuje agentura McCANN - ERICKSON PRAGUE, spol. s.r.o. a pro zajištění PR podpory
značky KLASA byla vybrána agentura Crest Communications, a.s.
V roce 2010 značka KLASA zaměřila své aktivity především na regionální podporu prodeje,
ovlivnění nákupního chování spotřebitelů a označení oceněných výrobků přímo na samotných
prodejních pultech především v obchodních řetězcích. V současné době je značka v povědomí více
neţ 80 % zákazníků a 67 % spotřebitelů dává přednost takto označeným potravinám.

5.1. Marketingové aktivity
Marketingová podpora byla zajištěna následujícími aktivitami:
5.1.1. Podpora prodeje a propagace
- příprava a schválení grafického vzhledu kampaně na rok 2010,
- realizace a výroba hlavního vizuálu kampaně,
- výroba reklamních materiálů - reklamní nosiče, stánky,
- výroba promo materiálů - drobné dárkové předměty s logem KLASA,
- výroba a produkce reklamních a informačních letáků KLASA,
- BillBoardy, BigBoardy,
- spotřebitelská soutěţ,
- soutěţ pro nezávislé maloobchody,
- informační broţura pro výrobce KLASA,
- RoadShow (prodejní akce za přítomnosti výrobců) - celkem 45 akcí,
- aktivity zaměřené na podporu prodeje,
- ochutnávky v řetězcích Globus, Interspar a Kaufland,
- označení výrobků KLASA na prodejní ploše (stoppery),
- umístění reklamních materiálů KLASA v řetězcích a maloobchodech,
- soutěţ „O nejoblíbenější výrobek roku 2010“.
5.1.2. PR aktivity
- celkem bylo vydáno 15 tiskových zpráv o značce KLASA a 3 presskity (tiskové materiály),
- celkem bylo publikováno 37 článků v odborných titulech (Potravinářský zpravodaj,
Potravinářská revue, Svět potravin, Zemědělec, Agrobase, Marketing & Media, Beverage &
Gastro, Strategie, MF Dnes, Řeznicko-uzenářské listy a Deník),
- celkem bylo publikováno 11 ostatních PR článků v časopisech (Glanc, Chvilka pro tebe, Tina,
Ţena a ţivot, Překvapení, Katka, Rytmus ţivota, Styl pro ţeny a Apetit),
- ostatní PR aktivity - Press - Tripy (exkurze pro novináře přímo do provozu výrobce
BOHEMILK, a.s. a Biopekárna Zemanka), regionální setkání výrobců KLASA z Valašska,
inzerce,
- elektronický buletin „Newsletter KLASA“ (noviny určené pro výrobce).
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5.1.3. Webová prezentace
- restrukturalizace webových stránek,
- příprava grafické úpravy webu,
- příprava nové aplikace KLASAbook,
- licence k fotografiím,
- databáze receptů,
- aktualizace výrobků a výrobců KLASA na www.eklasa.cz a
kontinuálně,
- aktualizace článků, připravované aktivity,
- aktualizace verze v anglickém jazyce pro stránky www.klasa.eu.

www.klasa.eu

-

probíhá

5.1.4. Veletrhy a výstavy
- březen - veletrh SALIMA (Brno),
- květen - veletrh PLMA´s World of Private Label 2010 (Amsterdam, Nizozemsko),
- srpen - Země ţivitelka 2010 (České Budějovice),
- říjen - mezinárodní veletrh SIAL 2010 (Paříţ, Francie),
- výstava Zemědělec 2010 (Lysá nad Labem).
5.1.5. Mediální propagační kampaň
- tisková inzerce ve specializovaných potravinářských titulech,
- rezervace mediálních ploch na prodejních místech a výstavách,
- KLASA přílohy do regionálních Deníků noviny,
- rozhlasová kampaň na podporu spotřebitelské soutěţe.
5.1.6. Ostatní aktivity
- březen aţ červen - soutěţ „Řeznická prodejna roku 2010“,
- říjen - Velká Pardubická (Pardubice),
- prosinec - Vánoční setkání drţitelů KLASA (Praha),
- Vánoční trhy KLASA (Praha, Zlín, Opava, Znojmo).

5.2. Souhrnné čerpání rozpočtu na marketingovou činnost
Celkové zdroje na marketingovou činnost v roce 2010 dosáhly výše 279 899 tis. Kč.
Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na marketing činila 250 000 tis.Kč. Dalšími zdroji byl
zůstatek z roku 2009 ve výši 28 481 tis. Kč, vrácená DPH a úroky za její pozdní vrácení od
německého finančního úřadu ve výši 671 tis. Kč, poplatky za výstavní činnost ve výši 449 tis. Kč a
ostatní příjmy (např. příjmy z úroků) ve výši 298 tis. Kč.
Na marketingové aktivity byly v roce 2010 vynaloženy finanční prostředky celkem ve
výši 193 044 tis. Kč ze státního rozpočtu.
K 31. prosinci 2010 byl na účtech marketingu vykázán zůstatek finančních prostředků ve
výši 86 855 tis. Kč, který byl v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb.,
v platném znění, převeden do roku 2011 na financování marketingových činností. Část tohoto
zůstatku byla na začátku roku 2011 vyuţita na uhrazení závazků roku 2010.

6. Stručné hodnocení správních výdajů
6.1. Personální problematika
S účinnosti od 1. ledna 2010 byl schválen plánovaný počet systemizovaných funkčních míst
na 925. Tento počet reflektoval nutnost plně zajistit administraci projektových opatření Programu
rozvoje venkova na regionálních odborech SZIF. Skutečný počet zaměstnanců v evidenčním stavu
k 31. prosinci 2010 činil 843.
Na zpracování projektů Programu rozvoje venkova bylo vyčleněno v první fázi celkem 53
funkčních míst. Od července 2010 byl tento stav navýšen o 10 zaměstnanců centrály SZIF na
celkový počet 63 zaměstnanců vyčleněných pro zajištění administrace projektových opatření
Programu rozvoje venkova.
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Během roku 2010 probíhala výběrová řízení a pohovory za účelem naplnění volných míst
v jednotlivých organizačních útvarech SZIF. Jako nejhůře obsazované pracovní pozice z důvodu
odbornosti se zařadily auditor, právník a referent Odboru informačních technologií, coţ ovšem zcela
odpovídá současné reálné situaci na trhu pracovních sil. Nábor nových zaměstnanců také souvisí
s neustále se zvyšujícím nárůstem zaměstnankyň nebo zaměstnanců, kteří odchází na mateřskou
nebo rodičovskou dovolenou. Z tohoto důvodu se navyšuje počet zaměstnanců v mimo evidenčním
stavu a zvyšuje se počet pracovních poměrů na dobu určitou. Tato skutečnost je k udrţení stability
zaměstnanců více neţ podstatná, neboť má zásadní dopady na motivaci zaměstnanců při
sjednávání pracovního poměru. K 31. prosinci 2010 bylo v mimo evidenčním stavu 127
zaměstnanců.
S účinností od 1. dubna 2010 byl schválen a vydán Organizační řád i Organizační schéma.
Na základě Rozhodnutí ředitele Fondu byly vydány 4 dodatky k Organizačnímu řádu, které řešily
především změnu organizační struktury, změny v činnostech jednotlivých útvarů SZIF a dále
převod pozic a kompetencí odborů s ohledem na efektivnější uspořádání činností SZIF při plnění
jeho úkolů. V roce 2010 bylo vydáno 8 Rozhodnutí o organizační změně v souvislosti s racionalizací
a zefektivněním pracovních postupů a sniţováním výdajů ve státní správě. Došlo k rušení
nadbytečných článků řízení, posílení činností jednotlivých organizačních útvarů a jejich
restrukturalizaci. Organizační schéma SZIF je uvedeno v příloze E tohoto materiálu.
6.2. Neinvestiční výdaje (bez technické pomoci Programu rozvoje venkova)
Neinvestiční výdaje v roce 2010 celkem ve výši 1 146 463 tis. Kč byly podle druhového
třídění čerpány následovně:
Platy

298 655 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci

1 126 tis. Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

101 405 tis. Kč

Nákup materiálu

11 650 tis. Kč

Úroky a ostatní finanční výdaje

22 934 tis. Kč

Nákup vody, paliv a energie

16 343 tis. Kč

Nákup sluţeb, zejména provoz a podpora informačních systémů
SAP, ORACLE, sluţby Helpdesku, telekomunikační sluţby a datové
a internetové připojení (580 006 tis. Kč), dále např. nájemné a související
sluţby, geodetické sluţby, závodní stravování, poštovné

660 814 tis. Kč

Ostatní nákupy, zejména opravy a údrţba techniky, aut, programové
vybavení, cestovné

22 406 tis. Kč

Poskytnuté náhrady a převody, zejména převody do FKSP a náhrady mezd
v době nemoci, dále platby daní a poplatků, úhrady sankcí

11 130 tis. Kč

Celkové čerpání mzdových prostředků v roce 2010 dosáhlo výše 299 724 tis. Kč, z toho
platy zaměstnanců 298 655 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 476 tis. Kč a odstupné 593 tis. Kč.
V rámci ostatních neinvestičních výdajů odvozených ze mzdových prostředků bylo celkem
vyplaceno 108 408 tis. Kč, z toho odvody na sociální pojištění činily 74 459 tis. Kč, zdravotní
pojištění 26 946 tis. Kč, převody do FKSP 6 271 tis. Kč a náhrady mezd v době nemoci 732 tis. Kč.
V roce 2010 byly v souladu s uzavřenými smlouvami s dodavateli SAP ČR, s.r.o., ORACLE
ČR, s.r.o., Telefónica O2 ČR, a.s., Fujitsu Siemens Computers, s.r.o. a Siemens IT Solutions and
Services, s.r.o. zajištěny sluţby provozu a podpory informačního systému SZIF, telekomunikační a
datové spojení, programové vybavení a datové a internetové připojení.
K významným výdajům v roce 2010 dále patřily výdaje na zajištění prostor a ostatních
provozních podmínek pro zaměstnance SZIF (nájemné a související sluţby, kancelářské vybavení
atd.). V součinnosti s Ministerstvem zemědělství byla realizována rekonstrukce budovy
ve Štěpánské ulici.
Podstatnou část činnosti SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených
finančních prostředků. SZIF dokládá kontrolním orgánům Evropské komise, jakým způsobem a
v jakém mnoţství jsou kontroly prováděny. V rámci kontrolní činnosti byly vynaloţeny výdaje
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na sluţby - dálkový průzkum Země, letecko-měřické snímkování, kontroly kvality vzorků apod.,
cestovní výdaje a výdaje na vybavení pro terénní inspektory.
Dále byly čerpány finanční prostředky na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců SZIF, a to
především do Bruselu na jednání řídících výborů Evropské komise týkající se problematiky SZP
řešené v rámci EU.
6.3. Investiční výdaje (bez technické pomoci Programu rozvoje venkova)
Investiční výdaje v roce 2010 v celkovém objemu 226 285 tis. Kč byly podle druhového
třídění čerpány následovně:
Programové vybavení

222 156 tis. Kč

Stroje, přístroje a zařízení

564 tis. Kč

Dopravní prostředky a projektová dokumentace

1 177 tis. Kč
2 388 tis. Kč

Výpočetní technika

V rámci investičních výdajů byly finanční prostředky v oblasti IT rovněţ čerpány v souladu s
uzavřenými smlouvami (dodavatelé SAP ČR, s.r.o., ORACLE ČR, s.r.o.), zejména na zajištění
rozvoje stávajících aplikací a SW úprav informačního systému SZIF. Dále byly pořízeny HW
prostředky informačního systému SZIF v oblasti serverových sestav a datových polí.
V průběhu roku 2010 byla uskutečněna obměna vozového parku v rozsahu umoţněném
přijatými úspornými opatřeními. Byly pořízeny zejména automobily vhodné i do terénu (Fiat
Sedici), které nahradily dosluhující a méně vhodné vozy Renault Thalia. Celkem bylo obměněno 15
kusů automobilů.
6.4. Technická pomoc Programu rozvoje venkova
Během 3 let administrace Programu rozvoje venkova došlo k výraznému zvýšení
administrativní náročnosti projektových opatření Programu rozvoje venkova. SZIF musel zajistit
administraci zvýšeného počtu ţádostí i přesto, ţe v roce 2010 byly SZIF sníţeny disponibilní
mzdové prostředky. Doposud byli na činnosti spojené výhradně s Programem rozvoje venkova
vyčleněni pouze zaměstnanci regionálních odborů SZIF (53 zaměstnanců). V druhé polovině roku
2010 došlo k dalšímu nárůstu projektů v důsledku navýšení finančních prostředků tzv. „Barrosova
balíčku“ pro Program rozvoje venkova. Z tohoto důvodu bylo vyčleněno dalších 10 zaměstnanců
(z centrály SZIF). Mzdy a související výdaje pro zaměstnance vykonávající práci spojenou výhradně
s Programem rozvoje venkova jsou hrazeny z 80 % z prostředků opatření technické pomoci
Programu rozvoje venkova a zbývajících 20 % z dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na
správní výdaje SZIF.
V rámci projektu „Personální a mzdový aspekt při administraci PRV“ byly v roce 2010
vyplaceny finanční prostředky celkem ve výši 18 894 tis. Kč. Do rozpočtu správních výdajů byla za
platy a související výdaje za zaměstnance zajišťující administraci projektových opatření Programu
rozvoje venkova refundována částka 17 756 tis. Kč.
Na další neinvestiční výdaje a investiční výdaje hrazené z technické pomoci Programu
rozvoje venkova byly čerpány finanční prostředky ve výši 14 667 tis. Kč. V roce 2010 bylo za další
neinvestiční výdaje a investiční výdaje spojené s administrací projektových opatření Programu
rozvoje venkova refundováno 3 904 tis. Kč.
V rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova byly v roce 2010 vynaloženy finanční
prostředky celkem ve výši 33 561 tis. Kč.
6.5. Souhrnné čerpání rozpočtu správních výdajů
Celkové zdroje SZIF na financování správních výdajů v roce 2010 dosáhly výše
1 463 967 tis. Kč (tj. 95,4 % z rozpočtovaného objemu). Dotace z kapitoly Ministerstva
zemědělství na správní výdaje SZIF činila 1 233 157 tis. Kč. Dalšími zdroji byly převod části dávek
z cukru ve výši 28 118 tis. Kč, zůstatek z roku 2009 ve výši 154 412 tis. Kč, refundace části
nákladů na intervenční nákupy ve výši 24 293 tis. Kč a ostatní příjmy (např. z úroků, příjmy z
prodeje dlouhodobého majetku, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova apod.)
ve výši 23 987 tis. Kč.
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Na správní výdaje SZIF byly v roce 2010 vynaloženy finanční prostředky celkem
ve výši 1 406 309 tis. Kč (tj. 91,7 % z rozpočtovaného objemu).
K 31. prosinci 2010 byl na účtech správních výdajů vykázán zůstatek finančních
prostředků ve výši 57 658 tis. Kč, který byl, v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona
č. 256/2000 Sb., v platném znění, převeden do roku 2011 na financování správních výdajů. Tento
zůstatek byl na začátku roku 2011 vyuţit na uhrazení závazků roku 2010.

7. Stav zásob
Stav zásob SZIF byl k 31. prosinci 2010 následující:
v Kč
Zboží na skladě:
Pšenice - 41 367,008 tun

111 980 211,02

Ječmen - 282 465,955 tun

775 649 577,32

Cukr - 9,050 tun

165 424,61

SOM - 2 946,025 tun

133 428 411,83

Vedlejší pořizovací náklady a obaly:
Vyskladňovací náklady

-5 968 821,07

Dopravní náklady

-3 384 409,98

Obaly na cukr

341,60

Zásoby zboží celkem
Zásoby spotřebního materiálu celkem

1 011 870 735,33
1 621 597,51

Zásoby pohonných hmot celkem

201 024,36

Zásoby celkem

1 013 693 357,20

8. Hodnota majetku
K 31. prosinci 2010 byla hodnota (brutto) dlouhodobého majetku SZIF následující:

v Kč
Druh majetku
v Kč

Software (účet 013)

2 153 103 217,17

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018)

60 124 221,43

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (účet 022)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)

147 881 502,57
114 827 604,97

Hodnota dlouhodobého majetku celkem

2 475 936 546,14

Inventurní seznamy majetku SZIF jsou uloţeny v Odboru účtáren.
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9. Přehled vybraných pohledávek a závazků
Podle účetní evidence byl stav pohledávek a závazků k 31. prosinci 2010 následující:
v Kč
1. P O H L E D Á V K Y
a) Společná zemědělská politika:
po lhůtě
Krátkodobé pohledávky
splatnosti:
Pohledávky - vratky podpor HRDP, PP, PRV
Pohledávky - sankce, penále
Pohledávky - SAPARD
Pohledávky starého bloku
Ostatní pohledávky
c e l k e m po lhůtě splatnosti
ve lhůtě
Krátkodobé poskytnuté zálohy
splatnosti:
Poskytnuté zálohy na dotace
Pohledávky - vratky podpor HRDP, PP, PRV
c e l k e m ve lhůtě splatnosti
Pohledávky - Společná zemědělská politika c e l k e m
b) Správní výdaje:
po lhůtě
Ostatní pohledávky
splatnosti:
c e l k e m po lhůtě splatnosti
po lhůtě
ve lhůtě
Pohledávky za zaměstnanci
splatnosti:
splatnosti:
Ostatní pohledávky
po lhůtě
ve lhůtě
c e l k e m ve lhůtě splatnosti
splatnosti:
splatnosti:
Pohledávky - správní výdaje c e l k e m
ve lhůtě
c) Marketing:
splatnosti:
po lhůtě
Pohledávky - marketing - poplatky za výstavní činnost
splatnosti:
Pohledávky - marketing c e l k e m
POHLEDÁVKY CELKEM
2. Z Á V A Z K Y
a) Společná zemědělská politika:
a)
organizace
trhu: obilovin, cukru, másla a SOM
po Společná
lhůtě
Skladování
splatnosti:
Závazky HRDP, PP, PRV
Ostatní závazky - SAPARD
c e l k e m po lhůtě splatnosti
ve lhůtě
splatnosti:

Skladování obilovin, cukru, másla a SOM
Zálohy na intervenční prodej - pšenice, ječmen
Zálohy na vratky
Odvody a vratky DPH
Kauce a záruky na licence a podpory SOT
Závazky HRDP, PP, PRV
c e l k e m ve lhůtě splatnosti
Závazky - Společná zemědělská politika c e l k e m
b) Správní výdaje:
po lhůtě
Krátkodobé závazky
splatnosti:
účtu c e l k e m po lhůtě splatnosti
ve lhůtě
Krátkodobé závazky
splatnosti:
Zaměstnanci výplaty, sráţky za 12/2010
Zaměstnanci zdravotní a sociální pojištění 12/2010
Daň z příjmu placená zaměstnavatelem
Jistiny - výběrová řízení
Ostatní závazky
c e l k e m ve lhůtě splatnosti
Závazky - správní výdaje c e l k e m
c) Marketing:
ve lhůtě
Závazky - marketingové náklady
splatnosti:
Závazky - marketing c e l k e m
ZÁVAZKY CELKEM
3. R O Z D Í L = Pohledávky - Závazky
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642 177 537,50
18 369 630,37
332 743,26
6 486 344,00
500 805 438,76
10 470 182,98
1 178 641 876,87
12 056 464,88
212 500 000,00
776 187,61
225 332 652,49
1 403 974 529,36
8 876,50
8 876,50
121 105,00
16 670 811,02
16 791 916,02
16 800 792,52
21 000,00
21 000,00
1 420 796 321,88

78 769,80
3 394 929,07
6 486 344,00
9 960 042,87
22 615 415,92
78 782 833,70
36 904 293,42
10 607 973,00
209 491 157,35
23 305 975,77
381 707 649,16
391 667 692,03
52 704,00
52 704,00
51 511 862,71
17 582 033,00
10 313 534,00
2 588 777,00
1 300 000,00
16 558,00
83 312 764,71
83 365 468,71
29 957 732,74
29 957 732,74
504 990 893,48
915 805 428,40

Poznámka: Tento přehled pohledávek a závazků v části pohledávek nezahrnuje časové rozlišení a
v části závazků nezahrnuje úvěr, půjčky, časové rozlišení a dlouhodobé závazky.

Odbor
legislativně
právní
eviduje
k 31. prosinci
2010
pohledávky
po
lhůtě
splatnosti v celkové výši cca 1 196 682 tis. Kč. Všechny pohledávky za dluţníky je moţné rozdělit
do několika skupin:
-

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, v platném znění, tj. soudní výkon rozhodnutí (cca 3,9 mil. Kč).

-

Pohledávky, na které byly vydány exekuční tituly a kde v současné době probíhá některý
ze způsobů exekuce podle ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti, v platném znění (cca 11,8 mil. Kč).

-

Případy, kdy jsou dluţníci v konkurzu a pohledávky SZIF jsou do konkurzu řádně přihlášeny.
SZIF čeká na rozdělení konkurzní podstaty či jiný způsob skončení konkurzu. Je otázkou, do
jaké míry budou jednotlivé pohledávky uspokojeny (cca 3,9 mil. Kč).

-

Pohledávky představující např. neuhrazený dluh apod., které se nachází ve stádiu, kdy Odbor
legislativně právní podal na dluţníka ţalobu (cca 1 098 mil. Kč).

-

Pohledávky, u kterých SZIF vyuţil veškerých prostředků k jejich vymoţení, avšak bezúspěšně.
Subjekt jiţ na uvedené adrese nesídlí, nevyvíjí ţádnou činnost, nemá ţádný movitý ani
nemovitý majetek apod. (cca 55,8 mil. Kč).

-

Pohledávky vzniklé z opatření uplatněných po vstupu do EU (vratky dotací, penále) - uváděna
pouze část krytá prostředky ze státního rozpočtu (23,2 mil. Kč).

Rozdíl
-

mezi účetním a právním údajem o stavu pohledávek je způsoben:
zařazením pohledávek SZIF, které dosud nenabyly právní moci,
pohledávkami, které jsou v odvolacím řízení,
zápočty pohledávek,
pohledávkami, které propadnou ve prospěch EU.

10. 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 ţádostí. V případě kontrol na místě se celková míra kaţdoročně prováděných kontrol liší
dle jednotlivých oblastí (cca 5 aţ 100 % podaných ţádostí). Systém kontrol v rámci SZIF můţeme
rozdělit do několika oblastí - oblast podpor pod IACS, oblast SOT, oblast projektových opatření PRV
a oblast operačních programů.

10.1. Oblast podpor pod IACS
V rámci podpor pod IACS probíhají kontroly na místě metodou dálkového průzkumu Země a
metodou fyzických kontrol na místě. Kontrola metodou dálkového průzkumu Země se provádí nad
druţicovými snímky pořízenými ve spolupráci s Výzkumným střediskem Evropské komise JRC IPSC
v Ispře (Itálie). Kontrola spočívá ve zpracování snímků, jejich vizuální interpretaci, kontrole údajů
deklarovaných v ţádosti a kontrole dalších podmínek. Výsledná zjištění kontroly jsou buď konečná,
nebo slouţí v odůvodněných případech jako podklad pro fyzické kontroly na místě prováděné
zaměstnanci regionálních odborů SZIF, tzn. terénními inspektory. V rámci fyzických kontrol na
místě jsou kontrolováni ţadatelé, kteří nejsou vybráni ke kontrole metodou dálkového průzkumu
Země. Cílem kontroly na místě je zjistit skutečný stav, porovnat jej s údaji deklarovanými v ţádosti
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a zjistit, zda jsou plněny podmínky pro poskytnutí dotace, k jejichţ plnění se ţadatel zavázal
podáním ţádosti o podporu. Fyzickou kontrolu na místě mohou provádět i úředníci jiných
organizací, na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou
příleţitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU. Výsledkem kontroly na
místě je vţdy protokol o kontrole s uvedenými kontrolními zjištěními.
Některá opatření jsou kontrolována v průběhu celého kalendářního roku, kontroly dalších
opatření mají charakter kampaní, kdy kontroly na místě jsou prováděny v období po podání ţádosti
a před vyplacením podpory.
V roce 2010 bylo v rámci přímých plateb kontrolováno 3 459 ţádostí. V oblasti
Horizontálního plánu rozvoje venkova bylo realizováno 204 kontrol ţádostí. U neprojektových
opatření Programu rozvoje venkova bylo kontrolováno 1 428 ţádostí. V oblasti společné organizace
trhu spadající pod IACS byla provedena kontrola 705 ţádostí.

10.2. Oblast SOT
U většiny opatření administrovaných v rámci společné organizace trhu (nemajících vazbu na
plochu) je prováděna kontrola na místě ve 100 % případů. V případech, kde se 100% kontrola
nevyţaduje, je výběr ţadatelů ke kontrole na místě prováděn na základě analýzy rizik.
Cílem kontrol na místě je ověření podmínek pro poskytnutí finančních podpor a dodrţení
pravidel stanovených legislativou ČR a EU. Při realizaci fyzických kontrol na místě se ověřuje, zda
údaje deklarované ţadatelem o podporu odpovídají skutečnosti a zda jsou splněny veškeré závazky
a povinnosti ţadatele.
Ověřování rozhodných skutečností je zajišťováno inspekční sluţbou regionálních odborů
SZIF, Odborem kontroly SOT na centrále SZIF a delegováním pravomocí na další organizace.
Spolupráce s dalšími organizacemi se týká zejména kontrol, při kterých jsou předepsány odběry
a analýzy vzorků.
V roce 2010 bylo v oblasti SOT provedeno celkem 1 792 kontrol. Odbor kontroly SOT
na centrále SZIF realizoval 402 kontrol na místě včetně škol s tím, ţe byly provedeny 3 doplňkové
kontroly, 15 následných kontrol a 63 inspekčních kontrol pro sledování kontrolní činnosti terénních
inspektorů. Ostatní kontroly spočívaly v provedení řádných kontrol na místě. Na regionálních
odborech SZIF bylo provedeno 1 390 kontrol na místě, z toho bylo 5 doplňkových a 5 následných
kontrol na místě. Vedoucími oddělení inspekční sluţby (případně koordinátory SOT) bylo provedeno
42 inspekčních kontrol na místě pro ověření kontrolní činnosti terénních inspektorů. Rozdíl připadá
na řádné fyzické kontroly na místě.

10.3. Oblast projektových opatření PRV
SZIF realizuje kontroly projektových opatření Programu rozvoje venkova v souladu
s nařízením Komise (ES) č. 1975/2006. Kontroly fyzické realizace projektu (správní kontroly) se
skládají z administrativní kontroly, která se provádí u 100 % zaregistrovaných Ţádostí o proplacení
a kontroly na místě. Kontroly na místě jsou realizovány na základě vhodného výběrového souboru
před vyplacením finančních prostředků alespoň u 4 % veřejných výdajů kaţdoročně vykázaných
Evropské komisi a alespoň u 5 % veřejných výdajů vykázaných Evropské komisi během celého
programového období. Tyto kontroly provádějí regionální odbory SZIF souběţně se správní
kontrolou. Výběr vzorku ke kontrole zajišťují zaměstnanci centrály SZIF, kde se tyto kontroly také
důsledně vyhodnocují.
U operací investičního charakteru, u kterých musí být zachován účel projektu po dobu 5-ti
let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, se provádějí kontroly ex-post. Kontroly jsou
realizovány u 1 % způsobilých výdajů, na které byla provedena konečná platba. Výběr vzorku ke
kontrole ex-post a samotnou kontrolu projektů zabezpečují zaměstnanci centrály SZIF.
V průběhu administrace Ţádosti o dotaci a Ţádosti o proplacení jsou prováděny neplánované
kontroly.
V roce 2010 bylo v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova provedeno 5 245
kontrol fyzické realizace projektu (z toho 55 zaměstnanci centrály SZIF a 5 190 zaměstnanci
regionálních odborů SZIF), 940 kontrol na místě zaměstnanci regionálních odborů SZIF a 33
kontrol ex-post zaměstnanci centrály SZIF.
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10.4. Oblast operačních programů
10.4.1. Kontroly OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Proplácení projektů OP Zemědělství bylo ukončeno k 31. prosinci 2008. V roce 2010 bylo
provedeno 13 kontrol fyzické realizace projektu u etapových projektů na opatření
1.3.4. a) Zalesnění zemědělsky nevyuţívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní kultury do
zajištění lesního porostu, jejichţ financování probíhá z prostředků osy II Programu rozvoje
venkova. Dále bylo u příjemců pomoci realizováno 63 kontrol ex-post, které se provádějí u těch
opatření, u nichţ je stanovena podmínka dodrţování některých závazků příjemcem pomoci ještě po
předepsanou dobu po ukončení realizace projektu. Tyto kontroly jsou prováděny minimálně u 3 %
vzorků projektů, které mají v podepsaných Podmínkách uvedenou lhůtu vázanosti na projekt.
10.4.2. Kontroly OP Rybářství
V rámci OP Rybářství jsou kontroly prováděny dle nařízení Komise (ES) č. 498/2007.
Po ukončení realizace projektu a předloţení Ţádosti o platbu je před vyplacením finančních
prostředků prováděna u 100 % zaregistrovaných Ţádostí o platbu kontrola fyzické realizace
projektu, která se skládá z administrativní kontroly a kontroly na místě. Kontrola je prováděna
zaměstnanci regionálních odborů SZIF.
V průběhu administrace Ţádosti o dotaci, Ţádosti o platbu i po proplacení finančních
prostředků v době lhůty vázanosti projektu na účel mohou být prováděny neplánované kontroly.
Dalším druhem kontroly jsou kontroly ex-post, které ověřují dodrţování lhůty vázanosti projektu
na účel po dobu stanovenou Rozhodnutím či Pravidly. Tyto kontroly se provádějí minimálně u 10 %
vzorků projektů. Výběr projektů je prováděn zaměstnanci centrály SZIF. Vlastní kontroly ex-post
provádějí zaměstnanci regionálních odborů SZIF.
V roce 2010 bylo v rámci OP Rybářství realizováno 193 kontrol fyzické realizace projektu (z
toho 9 zaměstnanci centrály SZIF a 184 zaměstnanci regionálních odborů SZIF) a 17
neplánovaných kontrol zaměstnanci regionálních odborů SZIF. Koncem roku 2010 byly provedeny
2 kontroly ex-post, které byly uzavřeny v lednu 2011.
SZIF dbá na důkladné provádění kontrol jednotným způsobem u všech ţadatelů
při současném dodrţování zásad efektivnosti a profesionality. Kontrolní systém SZIF vychází
z legislativních poţadavků a jeho správné nastavení je jedním ze základních předpokladů
pro umoţnění čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Způsob realizace
kontrol na místě je pravidelně podrobován kontrolním misím uskutečňovaným 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.

11. Závěr
Státní zemědělský intervenční fond významně přispěl svou činností v roce 2010 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
rovněţ
respektovala
příslušné
zákony
- 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.
V souladu s § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb., v platném znění, se do roku 2011
převádí zůstatky finančních prostředků na účtech Společné zemědělské politiky ve výši
3 344 388 tis. Kč, na účtech marketingu ve výši 86 855 tis. Kč a na účtech správních
výdajů ve výši 57 658 tis. Kč.
Na další období je pro SZIF jako Platební agenturu prioritou zajistit administraci a kontrolu
plateb z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova a Evropského rybářského fondu dle platných nařízení EU a příslušných nařízení vlády ČR.
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Příloha B

Seznam zkratek a použité legislativy
1. Seznam zkratek
Agroenvironmentální opatření
Daň z přidané hodnoty
Evropské hospodářské společenství
Platba pro pěstování energetických plodin
Evropské společenství (od roku 1999)
Evropská unie
Fond kulturních a sociálních potřeb
Globální polohový systém (navigační systém)
Horizontální plán rozvoje venkova
Hardware
Integrovaný administrativně kontrolní systém
Informační technologie
Značka kvality domácích potravin
Lesnictví
Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Platby
za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby
LFA
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
NATURA 2000 Soustava chráněných území evropského významu
OP
Operační program
PGRLF
Podpůrný garanční a rolnický lesnický fond
PP
Přímé platby
PR
Public relations = vztahy s veřejností
PRV
Program rozvoje venkova
PUZČ
Předčasné ukončení zemědělské činnosti
SAPARD
Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova
SAPS
Jednotná platba na plochu
SOM
Sušené odstředěné mléko
SOT
Společná organizace trhu
SPM
Sušené plnotučné mléko
SSP
Oddělená platba za cukr
STP
Oddělená platba za rajčata
SW
Software
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
SZP
Společná zemědělská politika
Top-Up
Národní doplňková platba k přímým podporám
VDJ
Velká dobytčí jednotka
WTO
Světová obchodní organizace
ZSV
Zakládání skupin výrobců
AEO
DPH
EHS
EP
ES
EU
FKSP
GPS
HRDP
HW
IACS
IT
KLASA
LES
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