Státní zemědělský intervenční fond
(SZIF)

Výroční zpráva
za rok 2018

Na základě § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., o SZIF, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s vyhláškou č. 356/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 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 pozdějších předpisů, byla zpracována Výroční zpráva o činnosti
Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2018.

 

/1

OBSAH

9.

KONTROLNÍ ČINNOST

50

1.

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SZIF

4

9.1 Oblast podpor pod IACS

50

2.

ROK 2018 V ČÍSLECH

5

9.2 Oblast společné organizace trhů (mimo IACS)

54

3.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SZIF

6

9.3 Oblast projektových opatření Programu rozvoje venkova

55

4.

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA	

9

9.4 Oblast operačních programů

56

4.1 Přímé platby a Přechodné vnitrostátní podpory

9

10. PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

58

4.2 Společná organizace trhů

14

11. PERSONÁLNÍ POLITIKA	

60

4.3 Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova

18

12. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

62

4.4 Financování z cizích zdrojů

32

13. VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

64

4.5 Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské politiky

32

65

SPOLEČNÁ RYBÁŘSKÁ POLITIKA	

34

14. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

5.1 OP Rybářství 2007 – 2013

34

15. ČINNOSTI POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR

66

5.2 OP Rybářství 2014 – 2020

35

16. ZÁVĚR

67

6.

NÁRODNÍ DOTACE

38

7.

MARKETINGOVÁ ČINNOST

40

7.1 Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin KLASA	

40

7.2 Projekt Regionální potravina

42

7.3 Podpora biopotravin a produktů ekologického zemědělství

43

7.4 Souhrnné čerpání rozpočtu marketingové činnosti

43

SPRÁVNÍ VÝDAJE

44

8.1 Neinvestiční výdaje

44

8.2 Investiční výdaje

44

8.3 Technická pomoc Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

45

8.4 Twinningový projekt EU

45

8.5 Celkový přehled čerpání rozpočtu správních výdajů

46

5.

8.

2/

Obsah

PŘÍLOHY
A. Rozpočet SZIF na rok 2018 a skutečnost k 31. prosinci 2018

68

B. Zpráva auditora k účetní závěrce

73

C. Přehled ukazatelů finančního hospodaření SZIF za rok 2018

100

D. Rozpočet a jeho změny

101

E. Přehled legislativy a zkratek

105

F. Názvy opatření a dotačních programů

111

Obsah

/3

1. Úvodní slovo generálního ředitele SZIF

Rok
2018
v číslech
2.
Rok
2018
v číslech

Dámy a pánové,
rok 2018 proběhl z pohledu administrace dotačních titulů zcela standardním
způsobem. Předložená výroční zpráva, která obsahuje velké množství
informací a čísel, koresponduje s celoroční prací všech sekcí Státního
zemědělského intervenčního fondu jakožto platební agentury. Hodnocené
období patří zhruba do 2. poloviny programového období Společné
zemědělské politiky členských států Evropské unie. Již se naplno projevila
skutečnost, že procesy související s administrací, kontrolami a vyplácením
zemědělských dotací se dostaly do běžného režimu a probíhají naprosto
standardně. Dostatek času na implementaci změn měli jak klienti SZIF, tedy
zemědělci, potravináři, lesníci a rybáři, tak samozřejmě i platební agentura
samotná. Díky tomu administrace opatření a výplata prostředků postupovaly
zcela podle harmonogramu, ve stanovených termínech a naši klienti mohli
využít finanční zdroje z dotací pro své cash flow a investice.
SZIF v loňském roce administroval více než 220 tisíc případů a z tabulky na další stránce je patrno, že
vyplacené a administrované dotace v rámci Společné zemědělské politiky z unijních a národních zdrojů
činily v součtu přibližně 40 miliard Kč. Jde o značně vysokou částku, která výrazně ovlivňuje rozvoj
našeho zemědělství a venkova obecně.
Tok finančních prostředků do tohoto životně důležitého sektoru je možný jenom při dodržování podmínek
Společné zemědělské politiky. I když jsou některá pravidla dosti složitá, společným úsilím se členským
státům podařilo některá z nich zjednodušit. Jako příklad lze uvést zrušení podmínky aktivního zemědělce
a zjednodušení Welfare sjednocením délky doby závazku a retenčního období v rámci Jednotné žádosti.
V zemědělství se nepřízeň počasí projevuje mnohem víc než v jiných odvětvích, proto je důležité, aby
existovala možnost zmírnění těchto škod. Škody způsobené suchem byly v letech 2017 a 2018 značné,
a tak MZe přistoupilo ke kompenzaci těchto škod. SZIF dle pokynů ministerstva provedl administraci
tohoto opatření v krátkých termínech a požadovaném rozsahu, a to i přes markantní navýšení počtu
žádostí za škody způsobené suchem v roce 2018.
SZIF jako realizátor kampaní na podporu značek kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a Bio,
které se udělují mimořádně kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům, připravil řadu aktivit.
Cílem těchto propagačních kampaní je zvýšit zájem o kvalitní potraviny a edukaci veřejnosti v této
oblasti. Výsledky průzkumu nezávislé výzkumné agentury STEM/MARK a GfK ukázaly, že se uvedený cíl
daří plnit. Zvyšuje se spontánní znalost značek, jejich spojitost s kvalitou a prodej kvalitních potravin
výrazně stoupá. Velkou odezvu a úspěch měla např. spotřebitelská soutěž: „Střihněte si kvalitu“, nebo
program pro děti: „Pospolu u stolu“.
Slogan „Pomáháme českému zemědělství“ jsme naplňovali také v roce 2018 – Státní zemědělský
intervenční fond pomáhal českému zemědělství.
Ing. Martin Šebestyán, MBA
Generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu
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SZIF je tvořen
centrálním
pracovištěm
a 7 regionálními
odbory: v Praze,
Českých Budějovicích, Ústí nad
Labem, Hradci
Králové, Brně,
Olomouci a Opavě.

195
Na programy
KLASA, Regionální
potravina, Podpora
biopotravin
a produktů
ekologického
zemědělství
SZIF v roce 2018
vynaložil
194,95 mil. Kč.

106
SZIF
v roce 2018
proplatil u přímých
plateb celkem
106 tisíc žádostí.

36,6
SZIF vynaložil
v roce 2018
celkem
36,607 mld. Kč
v rámci Společné
zemědělské politiky
(SZP).

22,3
Přímé platby ve výši
22,341 mld. Kč
tvořily největší
část výplat SZIF
v roce 2018
v rámci SZP.

5

13,2
Na Program
rozvoje venkova
bylo v roce 2018
vyplaceno celkem
13,210 mld. Kč.

9024
SZIF uskutečnil
v roce 2018
celkem 9024
kontrol
oprávněnosti
nároků a přidělených prostředků.

238
V roce 2018
SZIF
administroval
238 podpor
a dotačních titulů.

65

V národních
dotačních
programech SZIF
v roce 2018
administroval
4,959 mld. Kč.

1299
SZIF
měl na konci
roku 2018
1299 zaměstnanců
(z toho 1045
státních
zaměstnanců).

1,9

SZIF je se
zemědělskou
veřejností v kontaktu
prostřednictvím
65 Oddělení
příjmu žádostí
a LPIS (bývalé
Agentury pro
zemědělství
a venkov).

1,1

Celkové správní výdaje
(náklady na činnost) SZIF dosáhly v roce 2018
hodnoty 1,9 mld. Kč.

Objem vyplacených
prostředků v rámci
Společné organizace
trhů dosáhl v roce
2018
1,056 mld. Kč.
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3. Základní informace o SZIF

–– prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny,
Regionální odbory SZIF a jejich sídla

Státní zemědělský intervenční fond
byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
je právnickou osobou se sídlem v Praze
a náleží do působnosti Ministerstva
zemědělství.
SZIF je tvořen centrálním pracovištěm
a 7 regionálními odbory - Praha, České
Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec
Králové, Brno, Olomouc a Opava.
Statutárním orgánem SZIF je generální
ředitel. Činnost a hospodaření kontroluje dozorčí rada.

–– provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování
zemědělských výrobků,
–– provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,
–– poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,

Ústí nad
Labem

Praha

–– rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin a kontroluje
plnění podmínek poskytnutí licence,

Hradec
Králové
Opava
Olomouc

České
Budějovice

–– 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
podle přímo použitelného předpisu EU,
–– provádí Program rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu EU upravujícího podpory pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,

Brno

–– provádí činnosti související se systémem schvalování, registrace, evidence nebo uznávání
seskupení a organizací producentů zemědělských výrobků nebo potravin,
–– vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické osoby z přímo
použitelného předpisu EU,

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 EZZF a EZFRV. Dne 9. září 2015 udělilo Ministerstvo financí
dočasnou akreditaci SZIF jako platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky
financovaných z EZZF a EZFRV podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění a čl. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění.
Dne 21. července 2016 rozhodlo Ministerstvo financí o udělení akreditace Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu jako Platební agentuře pro provádění opatření Společné zemědělské politiky
financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova podle čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a čl. 1
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění.
Návazně na udělenou akreditaci je SZIF každoročně podrobován certifikačnímu auditu, který je prováděn
nezávislou organizací určenou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění, Ministerstvem financí ČR. Předmětem certifikačního auditu je mimo jiné ověření plnění
akreditačních kritérií nebo ujištění o legalitě a správnosti uskutečněných operací, tj. že výdaje účtované
fondům byly uskutečněny v souladu s předpisy Unie.

–– provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin,
–– provádí činnosti zprostředkujícího subjektu podle použitelných předpisů EU upravujících strukturální
fondy nebo Evropský rybářský fond a Evropský námořní a rybářský fond.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje činnost Fondu, hospodaření i naplňování jeho
poslání. Přezkoumává účetní závěrku Fondu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a výroční zprávě. Funkční
období členů dozorčí rady je čtyřleté.

Dozorčí rada SZIF ke dni 31. 12. 2018 byla ve složení:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Pavel Kováčik (poslanec Parlamentu ČR)
Ing. Karel Kratochvíle (senátor Parlamentu ČR)
Ing. Josef Kott (poslanec Parlamentu ČR)
Ing. Monika Oborná (poslankyně Parlamentu ČR)
PhDr. Jitka Věková

Vedení SZIF působilo v roce 2018 ve složení:
Předmět činnosti
SZIF jako Platební agentura přispívá k plnění závazků vyplývajících ze Společné zemědělské politiky
a v souladu s právními předpisy, právem Evropské unie 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
případně zpracování takto nakoupených zemědělských výrobků a potravin,
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skladování,

Generální ředitel: Ing. Martin Šebestyán, MBA
Ředitelé sekcí:
Ing. Miloš Jirovský (Sekce řízení regionálních odborů)
Ing. Vítězslav Vopava (Sekce přímých plateb, environment. podpor PRV a SOT)
Ing. Kateřina Adamcová (Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a ND)
Mgr. Jan Havlíček (Sekce správních činností)
Mgr. Petr Milas (Sekce ekonomická)
Ing. Martin Kolařík (Sekce ICT)
3. Základní informace o SZIF
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Schéma 1 – Organizační struktura SZIF k 31. 12. 2018

4. Společná zemědělská politika
Společná zemědělská politika (SZP) je nejstarší politikou Evropských společenství. Její základní cíle byly
stanoveny již v tzv. Římské smlouvě v roce 1957. SZP se prakticky provádí od roku 1962 a byla za dobu
své existence několikrát reformována, naposledy v roce 2013.
V roce 2018 vyplatil SZIF v rámci SZP celkem 36,6 miliardy Kč, z toho se nejvíce na výplatách
podílely přímé platby, na které bylo čerpáno 22,3 mld. Kč. SZIF obdržel 30 143 žádostí na
Jednotnou platbu na plochu (SAPS), na celkovou plochu 3,54 mil. ha.

4.1 Přímé platby a Přechodné vnitrostátní podpory
4.1.1 Základní informace
Přímé platby jsou zemědělcům poskytovány od vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004. Poslední
reforma z roku 2013 významně změnila strukturu přímých plateb pro období 2015–2020. V případě
ČR to znamenalo především přechod na vícesložkovou platbu. Přímé platby zaujímají největší podíl
vyplácených finančních prostředků určených na dotace v zemědělství. Základní přímou platbou a současně
nejrozšířenější zemědělskou dotací je Jednotná platba na plochu (SAPS). Žadatelé v ČR využívají formulář
Jednotná žádost, jehož prostřednictvím lze žádat o dotace současně na několik opatření v rámci přímých
plateb a neprojektových opatření Programu rozvoje venkova.
Celkem bylo v roce 2018 v rámci přímých plateb a Přechodných vnitrostátních podpor
vyplaceno 22 341 023 tis. Kč, z toho 730 177 tis. Kč ze státního rozpočtu a 21 610 846 tis. Kč
z rozpočtu EU.
4.1.2

Informace o směnném kurzu

Směnný kurz pro výplaty přímých plateb je stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, v platném znění, vždy k poslednímu směnnému kurzu stanovenému Evropskou centrální
bankou před 1. říjnem kalendářního roku. Tento kurz je závazný pro výplaty žádostí podaných v příslušném
roce a pro žádosti 2018 činí 25,731 Kč/€.
4.1.3

Dotační opatření

Jednotná platba na plochu (SAPS)
Žádosti SAPS 2009 až 2014 byly vypláceny na základě nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,
nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění a nařízení vlády ČR č. 47/2007 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Od roku 2015 jsou žádosti SAPS vypláceny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění a nařízení vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2018 bylo podáno 30 143 žádostí na celkovou plochu 3 543 097,57 ha. Žádosti byly podávány do
15. května 2018. Sazba dotace byla stanovena na 3 388,15 Kč/ha zemědělské půdy. Výplata žádostí na
SAPS probíhala v roce 2018 jedním rozhodnutím, avšak ve 2 etapách. Od 23. října 2018 byla vydávána
rozhodnutí a zároveň probíhala výplata zálohy ve výši 70 % celkové přiznané částky. Zbylých 30 %
platby, tzv. doplatek byl vyplácen od 1. prosince 2018.
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Ke dni 31. prosince 2018 byla vyplacena 1 žádost z roku 2008 v celkové částce 16 tis. Kč, 1 žádost
z roku 2013 v celkové částce 34 tis. Kč, 2 žádosti z roku 2014 v celkové částce 20 tis. Kč, 13 žádostí
z roku 2015 v celkové částce 1 953 tis. Kč, 20 žádostí z roku 2016 v celkové částce 3 689 tis. Kč, 1 195
žádostí z roku 2017 v celkové částce 571 424 tis. Kč a 29 208 žádostí z roku 2018 v celkové částce
11 199 739 tis. Kč.
Zvláštní podpora (SS)
Podpora vycházela z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009,
v platném znění a nařízení vlády ČR č. 60/2012 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Žádosti byly podávány
v roce 2014, a to do 15. května 2014.
Zvláštní podpora na tele masného typu
Ke dni 31. prosince 2018 byla vyplacena 1 žádost z roku 2012 v celkové částce 2 tis. Kč.
Národní doplňková platba k přímým podporám (Top-Up)
Národní doplňková platba k přímým podporám (žádosti Top-Up 2009 až 2012) byla poskytována na
základě nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném
znění a nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 29 žádostí z roku 2015 v celkové částce 1 410 tis. Kč,
31 žádostí z roku 2016 v celkové částce 3 267 tis. Kč a 29 610 žádostí z roku 2017 v celkové částce
6 433 301 tis. Kč.
Platba pro mladé zemědělce
Platba pro mladé zemědělce legislativně vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném
znění a jejich prováděcích předpisů, a dále pak z nařízení vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Termín pro podání žádosti byl do 15. května 2018.
Na tuto platbu bylo podáno 5 304 žádostí. Při podání žádosti žadatel výměru nedeklaruje, neboť tato
platba se vyplácí na výměru, na kterou byla poskytnuta Jednotná platba na plochu (platba je tedy závislá
na výsledku administrace žádosti o Jednotnou platbu na plochu), přičemž maximální výměra činí 90 ha
zemědělské půdy. Sazba byla stanovena na 1 694,08 Kč/ha.
Ke dni 31. prosince 2018 byly vyplaceny 2 žádosti z roku 2015 v celkové částce 65 tis. Kč, 1 žádost
z roku 2016 v celkové částce 6 tis. Kč a 3 992 žádostí z roku 2017 v celkové částce 62 870 tis. Kč.

Ke dni 31. prosince 2018 byly vyplaceny 4 žádosti z roku 2012 v celkové částce 44 tis. Kč.
Přechodná vnitrostátní podpora (PVP)
Podpora do roku 2014 vycházela z nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, nařízení Komise (ES)
č. 1122/2009, v platném znění a nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přechodná vnitrostátní podpora je přímým nástupcem národní doplňkové platby k přímým podporám,
která byla vyplácena v letech 2007 až 2012.
Žádosti na Přechodnou vnitrostátní podporu od roku 2015 vychází z nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, a nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a byly letos podávány do 15. května 2018.
Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 5 žádostí z roku 2013 v celkové částce 8 tis. Kč, 9 žádostí
z roku 2014 v celkové částce 166 tis. Kč, 30 žádostí z roku 2015 v celkové částce 357 tis. Kč,
72 žádostí z roku 2016 v celkové částce 1 103 tis. Kč a 25 461 žádostí z roku 2017 v celkové částce
727 847 tis. Kč.
Tabulka 1 - Sazby Přechodné vnitrostátní podpory pro rok 2018
Komodita

Jednotka

Zemědělská půda

ha

Přežvýkavci

VDJ

Chmel
Škrob

Sazba (Kč/jednotka)

Počet jednotek

141,58

3 539 122,76

76,45

973 274,00

ha

3 952,77

5 343,12

t

1 279,28

26 171,12

Krávy bez tržní produkce mléka

VDJ

87,72

221 443,80

Ovce, kozy

VDJ

42,99

23 372,55

Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
(Greening)
Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí legislativně
vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění a jejich prováděcích předpisů, a dále pak z nařízení
vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Termín pro podání žádosti byl do 15. května 2018.

Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
Podpory vycházejí z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, a nařízení vlády ČR č. 50/2015 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Žádosti byly podávány do 15. května 2018.
Podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 308 žádostí na celkový počet 5 919,25 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 13 679,08 Kč/ha. V rámci opatření Dobrovolná podpora vázaná na produkci brambor
určených pro výrobu škrobu bylo za žádosti podané v roce 2017 ke dni 31. prosince 2018 vyplaceno
303 žádostí v celkové částce 79 554 tis. Kč.
Podpora na produkci chmele
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 118 žádostí na celkový počet 5 201,79 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 15 572,51 Kč/ha. Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 116 žádostí z roku 2017
v celkové částce 78 412 tis. Kč.
Podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 307 žádostí na celkový počet 5 643,49 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 12 071,29 Kč/ha. Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 271 žádostí z roku 2017
v celkové částce 66 860 tis. Kč.
Podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 315 žádostí na celkový počet 3 382,49 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 8 022,59 Kč/ha. Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 274 žádostí z roku 2017
v celkové částce 25 439 tis. Kč.

Na tuto platbu bylo v roce 2018 podáno 30 143 žádostí na celkovou plochu 3 543 097,57 ha. Sazba byla
stanovena na 1 877,38 Kč/ha zemědělské půdy.
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Podpora na produkci konzumních brambor

Kompenzace finanční disciplíny (KFD)

Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 633 žádostí na celkový počet 10 012,95 ha. Sazba dotace byla
stanovena na 4 752,25 Kč/ha. V rámci opatření Dobrovolná podpora vázaná na produkci konzumních
brambor bylo za žádosti podané v roce 2017 ke dni 31. prosince 2018 vyplaceno 605 žádostí v celkové
částce 47 018 tis. Kč.

V roce 2018 byla Kompenzace finanční disciplíny vyplácena na základě prováděcího nařízení Komise (EU)
2017/2197, v platném znění, a nařízení vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bylo
odesláno celkem 18 345 rozhodnutí s přiznanou výší kompenzace. Celková částka k vrácení činila
279 568 tis. Kč.

Podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností

Ostatní výdaje

Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 314 žádostí na celkový počet 6 998,27 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 11 732,11 Kč/ha. Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 288 žádostí z roku 2017
v celkové částce 81 221 tis. Kč a 22 žádostí z roku 2018 v celkové částce 8 677 tis. Kč.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, bylo do správních
výdajů převedeno 20 % z vrácených prostředků, tj. 652 tis. Kč.
Tabulka 2 - Celkový přehled vyplacených prostředků na přímé platby v roce 2018

Podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 135 žádostí na celkový počet 3 641,31 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 3 591,56 Kč/ha. Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 128 žádostí z roku 2017
v celkové částce 12 913 tis. Kč a 30 žádostí z roku 2018 v celkové částce 5 291 tis. Kč.

Přímé platby

Podpora na produkci cukrové řepy
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 900 žádostí na celkový počet 65 473,97 ha. Sazba dotace
byla stanovena na 6 549,92 Kč/ha. Ke dni 31. prosince 2018 bylo vyplaceno 387 žádostí z roku 2017
v celkové částce 118 055 tis. Kč a 192 žádostí z roku 2018 v celkové částce 149 877 tis. Kč.

SAPS

Počet
vyplacených
žádostí

Finanční prostředky vyplacené
v roce 2018 (v tis. Kč)
ČR

EU

Celkem

žádosti 2008

1

0

16

16

žádosti 2013

1

0

34

34

žádosti 2014

2

0

20

20

žádosti 2015*

13

0

1 953

1 953

žádosti 2016*

20

0

3 689

3 689

Podpora na produkci bílkovinných plodin

žádosti 2017*

1 195

0

571 424

571 424

Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 5 750 žádostí na celkový počet 199 813,22 ha bílkovinných
plodin. Sazba dotace byla stanovena na 2 218,12 Kč/ha bílkovinných plodin. Ke dni 31. prosince 2018
byly vyplaceny 2 žádosti z roku 2016 v celkové částce 133 tis. Kč a 3 506 žádostí z roku 2017 v celkové
částce 420 882 tis. Kč.

žádosti 2018*

29 208

0

11 199 739

11 199 739

SAPS celkem

30 431

0

11 776 875

11 776 875

SS

Top-Up a PVP

Podpora na chov telete masného typu
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 6 273 žádostí na celkový počet 74 100 VDJ (1 tele = 0,4 VDJ).
Sazba dotace byla stanovena na 8 688,90 Kč/VDJ. Ke dni 31. prosince 2018 byla vyplacena 1 žádost
z roku 2015 v celkové částce 4 tis. Kč, 1 žádost z roku 2016 v celkové částce 272 tis. Kč a 5 982 žádostí
z roku 2017 v celkové částce 619 793 tis. Kč.
Podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 1 840 žádostí na celkový počet 361 771,20 VDJ (1 dojnice
starší 24 měsíců = 1 VDJ, mladší 24 měsíců včetně = 0,6 VDJ). Sazba dotace byla stanovena na
3 687,10 Kč/VDJ. Ke dni 31. prosince 2018 byly vyplaceny 2 žádosti z roku 2016 v celkové částce
42 tis. Kč, 1 177 žádostí z roku 2017 v celkové částce 556 620 tis. Kč a 71 žádostí z roku 2018
v celkové částce 714 616 tis. Kč.
Podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
Na tuto podporu bylo v roce 2018 podáno 2 878 žádostí na celkový počet 20 947,95 VDJ (1 bahnice/
koza = 0,15 VDJ). Sazba dotace byla stanovena na 3 551,78 Kč/VDJ. Ke dni 31. prosince 2018 byly
vyplaceny 3 žádosti z roku 2015 v celkové částce 14 tis. Kč, 3 žádosti z roku 2016 v celkové částce
95 tis. Kč a 2 728 žádostí z roku 2017 v celkové částce 67 694 tis. Kč.
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Greening

Mladý
zemědělec

žádosti 2012

1

0

2

2

SS celkem

1

0

2

2

žádosti 2012

4

44

0

44

žádosti 2013

5

8

0

8

žádosti 2014

9

166

0

166

žádosti 2015

30

357

0

357

žádosti 2016*

72

1 103

0

1 103

žádosti 2017*

25 461

727 847

0

727 847

Top-Up a PVP
celkem

25 578

729 525

0

729 525

žádosti 2015*

29

0

1 410

1 410

žádosti 2016*

31

0

3 267

3 267

žádosti 2017*

29 610

0

6 433 301

6 433 301

Greening celkem

29 670

0

6 437 978

6 437 978

žádosti 2015*

2

0

65

65

žádosti 2016*

1

0

6

6

žádosti 2017*

3 992

0

62 870

62 870

Mladý zeměděl.
celkem

3 995

0

62 941

62 941

4

0

18

18

žádosti 2016*

8

0

542

542

žádosti 2017*

15 765

0

2 174 461

2 174 461

žádosti 2015*
VCS

žádosti 2018*

815

0

878 461

878 461

VCS celkem

16 592

0

3 053 482

3 053 482

106 267

729 525

21 331 278

22 060 803

Přímé platby celkem
* Zdroje z finanční obálky na nové programové období.
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Graf 1 – Finanční prostředky na přímé platby v roce 2018 (v tis. Kč)
62 941
729 525

4.2.3 Finanční podpory
Mléko do škol

2
Jednotná platba na plochu (SAPS)

3 053 482

Greening
Dobrovolné podpory vázané
na produkci (VCS)
Národní doplňková platba a Přechodná
vnitrostátní podpora (Top-Up a PVP)
6 437 978
Mladý zemědělec
11 776 875

Zvláštní podpora (SS)

Od školního roku 2017/2018 je projekt administrován v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízením Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění,
nařízením Komise (EU) č. 1407/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/39 a nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění. Podmínky pro čerpání podpory z finančních
zdrojů ČR jsou stanoveny v nařízení vlády ČR č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018
bylo na dodávky mléčných výrobků a doprovodná vzdělávací opatření v rámci Mléka do škol vyplaceno
celkem 281 229 tis. Kč.
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Poskytování dotací chovatelům včel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
v platném znění, prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1368, nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2015/1366 a nařízením vlády ČR č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na
opatření bylo v roce 2018 vyplaceno celkem 63 864 tis. Kč.
Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny

4.2 Společná organizace trhů
4.2.1 Základní informace
Společnou organizaci trhů aplikuje EU u vybraných zemědělských komodit, u nichž závazným způsobem
stanovuje některé podmínky výroby a obchodu a podporuje je některými intervenčními zásahy, dotacemi,
licenční politikou při dovozu a vývozu zemědělských komodit z a do třetích zemí, úpravou obchodních
podmínek apod. Cílem je minimalizovat výkyvy v nabídce jednotlivých komodit a tím i v cenách placených
zemědělcům a rovněž stabilizovat ceny pro konečného spotřebitele.
Celkem bylo v rámci společné organizace trhů vynaloženo 1 055 912 tis. Kč, z toho
647 340 tis. Kč ze státního rozpočtu a 408 572 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.2.2 Informace o směnném kurzu
Na základě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, v platném znění a některých
dalších nařízení pro jednotlivá opatření a podpory poskytované v rámci společné organizace trhů je
stanovena tzv. rozhodná skutečnost, ke které se váže použití platného směnného kurzu mezi € a Kč
(povinně použitelný směnný kurz je obvykle kurz stanovený Evropskou centrální bankou před dnem
rozhodné skutečnosti). Např. rozhodnou skutečností v případě intervenčních nákupů je datum obdržení
platné nabídky k intervenčnímu nákupu podatelnou SZIF (č. 36 písm. a) nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 907/2014, v platném znění, u vývozních subvencí den přijetí celního prohlášení.
Konkrétní směnný kurz je pro každou žádost o jednotlivé druhy podpor nebo pro každou nabídku
produktů jiný.

Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny je administrována v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 543/2011,
v platném znění a nařízením vlády ČR č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Od 1. června
2017 vstoupilo v platnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění
a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění, kterými se mění prováděcí nařízení Komise
(EU) č. 543/2011, v platném znění. Dle nové legislativy budou administrovány a vypláceny podpory
u operačních programů schválených v roce 2017 a dále. Pro operační programy schválené do konce roku
2016 zůstává nadále v platnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
V roce 2018 bylo evidováno 22 uznaných organizací producentů a 1 nadnárodní organizace producentů,
celkem byla vyplacena částka ve výši 51 243 tis. Kč.
Ovoce a zelenina do škol
Od školního roku 2017/2018 je projekt administrován v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízením Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění,
nařízením Komise (EU) č. 1407/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/39 a nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. Podmínky pro čerpání podpory z finančních zdrojů ČR jsou
stanoveny v nařízení vlády ČR č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2018 bylo na dodávky produktů a související náklady včetně doprovodných opatření vyplaceno
celkem 324 663 tis. Kč.
Podpora soukromého skladování mléčných výrobků
Podpora soukromého skladování mléčných výrobků vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013, v platném znění a nařízení Komise v přenesené pravomoci 2016/1238, v platném
znění a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1240, v platném znění a nařízení vlády ČR č. 225/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Celkem bylo v roce 2018 vyplaceno na podporu soukromého skladování SOM 491 tis. Kč.
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Graf 2 – Finanční podpory (v tis. Kč)

Tržby z prodeje mlékárenských výrobků

491
281 229

Mléko do škol
Zlepšení výroby včelařských produktů
a jejich uvádění na trh

324 663

Prodej SOM probíhal během roku 2018 podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/2080, v platném
znění, prostřednictvím nabídkového řízení. Veškeré skladované SOM bylo prodáno, přičemž z posledního
tendru, který proběhl v prosinci 2018, nebylo zboží před koncem roku vyskladněno z intervenčního skladu
ani uhrazeno. Tržba byla realizována až počátkem roku 2019. V roce 2018 bylo pro prodej vyskladněno
celkem 3 061,275 tun SOM a tržby z prodeje představovaly 110 299 tis. Kč při průměrné ceně
36 030 Kč/t SOM.
Splátka zápůjčky na intervenční nákupy

Podpora pro organizace producentů
ovoce a zeleniny
Ovoce a zelenina do škol
Podpora soukromého skladování
51 243

63 864

mléčných výrobků

4.2.4 Dotace a odvody
Odvod finančních dávek a poplatků z přebytku z výroby cukru
Poslední výběr výrobních dávek z cukru dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
v platném znění, proběhl v roce 2017, kdy do 30. září 2017 platil režim cukerných kvót. Oblast
působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění se v roce 2018
vztahovala pouze na produkci cukru nad kvótu přidělenou cukrovarnickým podnikům v hospodářském
roce 2016/2017. Výběr poplatků z přebytku souvisí s výrobou cukru nad kvótu buď jako sankce za
nedodržení předpisů, nebo v rámci zavedených mimořádných opatření.
V roce 2018 činil poplatek z přebytku 1,35 tis. Kč za cukr vyrobený nad kvótu v hospodářském roce
2016/2017. Do EU bylo odvedeno 1,08 tis. Kč a na správní výdaje bylo převedeno 0,27 tis. Kč.
Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic a Podpora na investice v rámci SOT s vínem
Podpory vycházely z nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění a současně se řídí nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2016/1149, prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1150, v platném znění a nařízením
vlády ČR č. 147/2018 Sb.
V roce 2018 bylo vyplaceno celkem 109 762 tis. Kč na 260,47 ha restrukturalizované výměry a na
podporu na investice v rámci SOT s vínem vyplaceno celkem 22 343 tis. Kč na 97 žádostí.

V roce 2018 byla splacena zápůjčka Ministerstva financí na intervenční nákupy ve výši
149 397 tis. Kč.
4.2.6 Podpora propagace zemědělských produktů
V roce 2018 byly realizovány následující propagační programy: propagace chráněných zeměpisných
označení původu II a propagace mléčných výrobků ve třetích zemích.
Propagace chráněných zeměpisných označení původu II - Kvalita z Evropy - chutě s příběhem
Tento program Potravinářské komory ČR vychází z nařízením Komise (ES) č. 501/2008, v platném znění
a prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 2493. Jeho realizace započala 17. července 2015.
V roce 2018 byly realizovány tyto propagační aktivity: internetové stránky, PR komunikace, semináře
pro spotřebitele a spotřebitelská sdružení, roadshow, online komunikace, účast na veletrhu, praktické
semináře a workshopy, reklamní spoty v TV, product placement, praktické semináře ve školách, venkovní
reklama a tisková inzerce. V roce 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 18 691 tis. Kč.
Propagace mléčných výrobků ve třetích zemích
Program byl administrován na základě nařízení Komise (ES) č. 501/2008, v platném znění a prováděcí
rozhodnutí Komise C(2015) 7704. Žadatelem o podporu byl Českomoravský svaz mlékárenský.
V roce 2018 byly realizovány následující propagační aktivity: účast na výstavách a veletrzích, mlékařská
konference, mise do výrobních závodů v ČR, online reklama, reklama v tisku a venkovní reklama. Celkem
byly v roce 2018 čerpány finanční prostředky ve výši 20 693 tis. Kč.
4.2.7 Ostatní výdaje související se SOT
Ostatní výdaje
Do správních výdajů bylo dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném
znění, převedeno 20 % z vrácených prostředků, tj. 514 tis. Kč.

4.2.5 Intervenční nákupy a související výdaje
Intervenční nákup mlékárenských výrobků
Vzhledem k vývoji tržních cen v EU a ČR nebyl v roce 2018 intervenční nákup másla a SOM
uskutečněn.
Intervenční skladování mlékárenských výrobků
Intervenční skladování másla a SOM probíhá v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 906/2014 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, v platném znění. Vzhledem k
nulovým počátečním zásobám másla a neuskutečnění intervenčního nákupu v roce 2018 nevznikly žádné
náklady v souvislosti s jeho skladováním. Během roku 2016 bylo postupně nakoupeno a uskladněno
u čtyř skladovatelů 3 302,5 t SOM, které bylo dále skladováno během roku 2017, a v roce 2018 začal
postupný prodej skladovaného SOM. Celkem bylo za skladování SOM v roce 2018 zaplaceno 3 813 tis.
Kč, z toho 1 514 tis. Kč ze státního rozpočtu a 2 299 tis. Kč z rozpočtu EU.
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4.3 Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje venkova

Platby v rámci NATURA 2000 v lesích

4.3.1 Základní informace

V termínu do 15. května 2018 bylo na opatření Platby v rámci NATURA 2000 v lesích podáno celkem
24 žádostí o dotaci. Žadatel je do tohoto opatření zařazen na období 20 let a po celou dobu podává
každoročně žádost o dotaci.

Politika Evropské unie pro rozvoj venkova byla zavedena coby druhý pilíř SZP během reformy v rámci
tzv. „Agendy 2000“. Tato politika je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV). Pro období 2014–2020 bylo v rámci nové politiky pro rozvoj venkova vymezeno šest
priorit:

Lesnicko-environmentální platby

–– podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví (rozvoj znalostní základny ve
venkovských oblastech; posílení vazeb mezi zemědělstvím, lesnictvím a odvětvím výzkumu);

Na opatření Lesnicko-environmentální platby bylo v termínu do 15. května 2018 podáno celkem 68 žádostí
o dotaci. Žadatel je do tohoto opatření zařazen na období 20 let a po celou dobu podává každoročně
žádost o dotaci.

–– posílení životaschopnosti všech druhů zemědělské činnosti, podpora inovativních zemědělských
technologií a udržitelného obhospodařování lesů;

Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ)

–– podpora organizace potravinového řetězce, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik
v zemědělství;
–– obnova, zachování a posílení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím (biologická
rozmanitost, vody a půda);
–– podpora účinného využívání zdrojů (voda, energie) a podpora přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství (využívání obnovitelné energie, snížení emisí skleníkových plynů, zachycování
a ukládání uhlíku);
–– podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje (usnadnění vytváření
pracovních míst, podpora místního rozvoje, zlepšení přístupu k informačním a komunikačním
technologiím).
Celkem bylo na Program rozvoje venkova vynaloženo 13 209 817 tis. Kč, z toho 4 872 774 tis.
Kč ze státního rozpočtu a 8 337 043 tis. Kč z rozpočtu EU.
4.3.2 Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 byl realizován na základě nařízení
Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění, nařízení
Rady (ES) č. 1290/2005, v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 65/2011, v platném znění, nařízení
Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 800/2008, v platném znění, nařízení
Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 1848/2006, nařízení Komise (ES)
č. 1320/2006, nařízení Komise (ES) č. 885/2006, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 883/2006,
v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění, nařízení vlády ČR č. 53/2009 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení
vlády ČR č. 239/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí Rady
2006/144/ES, v platném znění.
Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013
Směnný kurz pro výplaty neprojektových opatření je kurzem uveřejněným v Úředním věstníku EU
k poslednímu dni roku, který předchází roku, za který byla Žádost o poskytnutí dotace podána. Tento
kurz, kterým se stanoví sazby pro žádosti přijaté v roce 2018, činí 25,494 Kč/€.
Podpory v rámci Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 byly poskytovány
prostřednictvím následujících neprojektových opatření:
–– Zalesňování zemědělské půdy,

V roce 2018 byly Žádosti o proplacení u opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti přijímány
v termínu 1. ledna 2018 až 15. února 2018. Celkem bylo přijato 558 žádostí. Žádost o proplacení podávají
žadatelé, kteří mají uzavřenou Dohodu o poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova České
republiky na období 2007–2013 (u opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti). Dotace je
následně, za předpokladu splnění podmínek pro její poskytnutí, vyplácena každoročně po dobu nejvýše
15 kalendářních let, nejpozději do 70 let věku žadatele. V případě, že se žadatel stane poživatelem
starobního důchodu, dotace se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou
na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok. Maximální možná výše podpory na žadatele/rok je
stanovena na základě Pravidel pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti.
4.3.3 Program rozvoje venkova České republiky na období 2014–2020
Program rozvoje venkova na období 2014–2020 je realizován na základě nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013,
v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1310/2013, v platném znění a na základě prováděcích nařízení Komise a nařízení Komise
v přenesené pravomoci, které souvisí s těmito základními právními akty, dále na základě nařízení vlády
ČR č. 72/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 73/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády ČR č. 74/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 75/2015
Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 76/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády ČR č. 185/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Projektová opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
V roce 2018 bylo spuštěno 6. a 7. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova na období
2014–2020 a pokračoval i kontinuální příjem žádostí na projekty Pozemkových úprav (operace 4.3.1
Pozemkové úpravy). Kontinuální příjem žádostí technické pomoci Programu rozvoje venkova (opatření
20.1 Podpora na technickou pomoc, mimo CSV, a opatření 20.2 Podpora pro zřízení a činnost CSV)
pokračuje od roku 2015. Od 1. února 2018 do 31. srpna 2018 probíhala na RO SZIF otevřená registrace
operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
a příjem pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny probíhal na RO
SZIF kontinuálně po celý rok 2018. Celkem bylo zaregistrováno 8 920 žádostí o dotaci (projektů) ve výši
16 020 404 tis. Kč. Pokračovala i administrace žádostí podaných v roce 2016 a 2017.

–– Platby v rámci NATURA 2000 v lesích,
–– Lesnicko-environmentální platby,
–– Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ).
Zalesňování zemědělské půdy
Žádosti o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby byly přijímány do
15. května 2018. 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. V roce 2018 bylo přijato celkem 1 366 žádostí o dotaci na péči a náhradu.
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Tabulka 3 – Administrovaná kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova na
období 2014–2020 v roce 2018
Kolo příjmu žádostí

Termín příjmu žádostí

Opatření, podopatření, operace

od 19. 8. 2015

20.1, 20.2

od 22. 2. 2016

4.3.1

1. 2. 2017 – 30. 9. 2017*
1. 2. 2018 – 31. 8. 2018**

19.2.1

1. 1. 2017 – 30. 11. 2017
1. 1. 2018 – 31. 12. 2018**

19.3.1

3. kolo

11. 10. – 31. 10. 2016

4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 8.6.1, 16.1.1, 16.2.2, 16.3.1,
16.4.1, 16.6.1

4. kolo

4. 4. 2017 – 24. 4. 2017

1.1.1, 1.2.1, 4.3.2, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3,
8.4.2, 8.5.2 8.5.3, 8.6.2, 16.2.1, 16.4.1

5. kolo

10. 10. 2017 – 1. 11. 2017

4.1.1, 4.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 16.1.1,
16.2.2, 16.3.1, 16.4.1, 16.6.1

3. – 23. 4. 2018

1.1.1, 1.2.1, 4.3.2, 6.1.1, 6.4.1, 6.4.2, 8.4.1,
8.4.2, 8.5.2, 8.5.3, 8.6.2, 16.2.1, 16.4.1

9. – 30. 10. 2018

1.1.1, 4.1.1, 4.2.1, 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.6.1,
16.3.1, 16.4.1, 16.6.1

Kontinuální příjem

6. kolo
7. kolo

7. kolo příjmu žádostí
V 7. kole příjmu žádostí byly přijímány žádosti zaměřené na vzdělávací akce, na investice do zemědělských
podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, zavádění preventivních opatření v lesích,
obnovu lesních porostů po kalamitách, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, techniku
a technologie pro lesní hospodářství, sdílení zařízení a zdrojů, horizontální a vertikální spolupráci
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, horizontální a vertikální spolupráce
při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech
(konkrétní operace viz Tabulka 5). Administrovány a schvalovány budou žádosti 7. kola v roce 2019.
Tabulka 4 – Přehled zaregistrovaných žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020 v roce 2018 (počet žádostí a výše dotace platná k datu registrování)
Kolo příjmu žádostí

Kontinuální příjem

** Jedná se o termín otevřené registrace na RO SZIF; podání žádosti na Místní akční skupiny probíhal od 1. 12. 2017.

3. kolo příjmu žádostí

6. kolo

4. kolo příjmu žádostí

Schválení podaných žádostí o dotaci 5. kola probíhá od dubna 2018. V roce 2018 bylo schváleno celkem
1 880 žádostí o dotaci.
6. kolo příjmu žádostí
V rámci 6. kola příjmu žádostí byly přijímány žádosti na opatření zaměřené na předávání znalostí
a informační akce a operace zaměřené na lesnickou infrastrukturu, zahájení činnosti mladých zemědělců,
investice do nezemědělských činností, podporu agroturistiky, obnovu lesních porostů po kalamitách,
odstraňování škod způsobených povodněmi, neproduktivní investice v lesích, přeměnu porostů náhradních
dřevin, technické vybavení dřevozpracujících provozoven, podporu vývoje nových produktů, postupů
a technologií v zemědělské prvovýrobě, horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů (konkrétní operace viz Tabulka 4 a Tabulka 5). Schvalování
žádostí o dotaci probíhá od prosince 2018 a bude pokračovat v roce 2019. Do konce roku 2018 bylo
schváleno 207 žádostí o dotaci.
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20.2

25

18 147

4.3.1

91

1 064 282

19.2.1

3 594

1 768 161

19.3.1

4

3 498 148

3 765

6 540 312

1.1.1

43

15 185

1.2.1

16

6 317

4.3.2

145

470 331

6.1.1

377

452 400

6.4.1

258

346 301

6.4.2

101

242 833

8.4.1

39

34 155

8.4.2

4

14 096

8.5.2

60

68 058

8.5.3

9

133 666

8.6.2

68

81 488

16.2.1

62

526 828

7. kolo

191 574

4

2 179

1 186

2 393 837

1.1.1

3

808

4.1.1

2 703

5 453 225

4.2.1

471

1 044 313

6. kolo celkem

5. kolo příjmu žádostí

Dotace (v tis. Kč)

51

16.4.1

Schvalování žádostí 4. kola probíhalo již od listopadu 2017. Žádosti opatření zaměřené na předávání
znalostí a informační akce a žádosti na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií
v zemědělské prvovýrobě byly schváleny v roce 2017. Do konce roku 2017 bylo schváleno celkem 65
žádostí o dotaci. V roce 2018 bylo následně schváleno 675 žádostí o dotaci.

Počet žádostí

20.1

Kont. příjem celkem

* Jedná se o termín otevřené registrace na RO SZIF; podání žádosti na Místní akční skupiny probíhal od 1. 9. 2016.

Schválení podaných žádostí o dotaci 3. kola probíhá od dubna 2017. Do konce roku 2017 bylo schváleno
celkem 2 905 žádostí o dotaci. V tomto kole byly schvalovány žádosti v operacích zaměřených na investice
do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, lesnickou infrastrukturu,
techniku a technologie pro lesní hospodářství, podporu operačních skupin a projektů EIP, podpora vývoje
nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh,
sdílení zařízení a zdrojů. Schvalování žádostí 3. kola pokračovalo i v průběhu roku 2018. V roce 2018 bylo
schváleno celkem 545 žádostí o dotaci.

Opatření, podopatř., operace

8.3.1

7

22 602

8.4.1

66

126 111

8.5.1

120

31 581

8.6.1

570

342 520

16.3.1

28

64 595

16.4.1

1

500

16.6.1
7. kolo celkem
Projektová opatření PRV celkem

0

0

3 969

7 086 255

8 920

16 020 404
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Tabulka 5 – Přehled schválených žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje
venkova na období 2014–2020 v roce 2018 (počet žádostí a výše dotace platná k datu schválení)
Kolo příjmu žádostí

Kontinuální příjem*

Opatření, podopatř., operace

1.1.1

20

7 242

1.2.1

11

5 054

0

0

213 126

20.2

24

17 396

6.1.1

69

82 800

108

1 203 842

6.4.1

50

57 634

2 110

863 635

6.4.2

0

0

8.4.1

19

12 069

8.4.2

0

0

4.3.1
19.2.1

4

3 304

2 296

2 301 303

4.1.1

459

606 910

8.5.2

14

14 526

4.2.1

46

85 431

8.5.3

0

0

4.3.2

13

36 207

8.6.2

8.6.1

27

21 069

16.2.1

0

0

16.4.1
6. kolo celkem

16.1.1
16.2.2

0

0

16.3.1

0

0

16.4.1

0

0

16.6.1

0

0

545

749 616

0

0

1.1.1
1.2.1

1

128

4.3.2

41

101 112

6.1.1

256

320 000

6.4.1

205

328 078

6.4.2

50

118 442

6.4.3

9

13 535

8.4.2

3

11 463

8.5.2

44

45 801

8.5.3

10

108 825

8.6.2

56

72 450

16.2.1

0

0

16.4.1

0

0

675

1 119 834

4.1.1

1 250

1 600 691

4.2.1

367

769 221

8.3.1

9

31 987

8.4.1

48

82 633

8.5.1

91

20 249

8.6.1

76

91 002

16.1.1

9

50 933

16.2.2

27

1 242 318

16.3.1

3

6 569

16.4.1

0

0

4. kolo celkem

16.6.1
5. kolo celkem
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Dotace (v tis. Kč)

50

3. kolo celkem

5. kolo

Dotace (v tis. Kč)

Počet žádostí

20.1

19.3.1

4. kolo***

Opatření, podopatř., operace

4.3.2

Kont. příjem celkem

3. kolo**

Počet žádostí

Kolo příjmu žádostí
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0

0

1 880

3 895 603

6. kolo

Projektová opatření PRV celkem

0

0

23

160 038

1

245

207

339 608

5 603

8 405 964

* Jedná se rovněž i o schválené žádosti ze zaregistrovaných žádostí v roce 2017
** Většina žádostí 3. kola byly schváleny v roce 2017 (počty a částky uvedeny v Hodnotící zprávě za rok 2017)
*** Některé žádosti 4. kola byly již schváleny v roce 2017 (počty a částky uvedeny v Hodnotící zprávě za rok 2017)

Administrace změn projektových opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Žadatel je povinen oznamovat změny Žádosti o dotaci (včetně příloh) na formuláři Hlášení o změnách
od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace po dobu lhůty vázanosti na účel. SZIF je povinen oznámit
výsledek schvalovacího řízení příjemci dotace nejpozději do 30 kalendářních dnů od data obdržení Hlášení
o změnách.
V roce 2018 bylo podáno 5 686 Hlášení o změnách, z čehož 55% (3 120) se týkalo opatření M4 Investice
do hmotného majetku. Průměrně bylo Hlášení o změnách administrováno 11 dní. Oproti roku 2017
dochází k růstu počtu podaných Hlášení o změnách o 62%, přičemž průměrná doba administrace zůstává
stejná.
Graf 3 – Počet podaných Hlášení v roce 2018 dle jednotlivých útvarů SZIF
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Žádosti o platbu
Po podpisu Dohody mohli příjemci dotace od 1. srpna 2016 vygenerovat a předvyplnit formulář Žádosti
o platbu prostřednictvím Portálu farmáře. Příjem Žádostí o platbu pro žádosti 1. kola byl zahájen 29. srpna
2016, pro žádosti z operace 4.3.1 Pozemkové úpravy od 1. prosince 2016. SZIF proplatil první žádost
o platbu z PRV 2014 – 2020 dne 12. prosince 2016. V roce 2016 bylo zaregistrováno 650 žádostí o platbu
z PRV 2014 – 2020, z toho 27 z nich bylo do 31. prosince 2016 proplaceno v operacích 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2
a 8.6.1. Vyplacená dotace v roce 2016 činila 31 894 610 Kč.
V roce 2017 bylo zaregistrováno 2 110 žádostí o platbu z PRV 2014 – 2020, téměř ve všech operacích PRV,
z toho 1 720 žádostí o platbu bylo do 31. prosince 2017 proplaceno v operacích 1.1.1, 1.2.1, 4.1.1, 4.2.1,
4.3.1, 4.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.6.2, 16.2.2 a v opatření Technická
pomoc. Vyplacená dotace v roce 2017 činila 2 825 774 706 Kč. V roce 2017 byla také vyplacena první
splátka dotace v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci 2. kola, a to 541 příjemcům
dotace v celkové částce 328 912 852 Kč.
V roce 2018 bylo zaregistrováno 3 961 žádostí o platbu z PRV 2014 – 2020 a proplaceno bylo 3 470
žádostí o platbu ve všech operacích. Vyplacená dotace v roce 2018 činila 5 314 822 513 Kč. V roce 2018
byla také vyplacena první splátka dotace v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci
4. kola, a to 249 příjemcům dotace v celkové částce 143 059 713 Kč.
Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Směnný kurz pro výplaty neprojektových opatření je kurzem uveřejněným v Úředním věstníku EU
k poslednímu dni roku, který předchází roku, za který byla žádost o poskytnutí dotace podána. Tento
kurz, kterým se stanovují sazby pro žádosti přijaté v roce 2018, činí 25,535 Kč/€.
Podpory v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 je možno čerpat prostřednictvím
následujících neprojektových opatření:
–– Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC),
–– Platby pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO),
–– Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO),

V roce 2018 bylo přijato 21 653 žádostí o poskytnutí platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními.
Žádosti ANC jsou součástí Jednotné žádosti a byly podávány do 15. května 2018.
Tabulka 6 - Základní sazby pro jednotlivé typy oblastí ANC
Oblasti ANC

Typ oblasti ANC

Základní sazba
převažující živočišná výroba

Základní sazba
převažující rostlinná výroba

H1

5 592,17 Kč/ha

2 374,76 Kč/ha

H2

5 260,21 Kč/ha

2 221,55 Kč/ha

H3

3 702,58 Kč/ha

1 557,64 Kč/ha

H4

4 494,16 Kč/ha

1 889,59 Kč/ha

H5

3 370,62 Kč/ha

1 429,96 Kč/ha

O1

3 166,34 Kč/ha

1 353,36 Kč/ha

O2

2 502,43 Kč/ha

1 046,94 Kč/ha

O3

1 864,06 Kč/ha

791,59 Kč/ha

S

1 710,85 Kč/ha

714,98 Kč/ha

Horské oblasti

Ostatní oblasti
Specifické oblasti

Vydávání rozhodnutí k dotačním žádostem ANC bylo zahájeno ke dni 3. prosince 2018.
Platby pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO)
Žádosti o poskytnutí plateb pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními jsou pro rok 2018
vypláceny na základě nařízení vlády ČR č. 44/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2018 bylo
přijato 272 žádostí o poskytnutí platby pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními.
Žádosti PPO jsou součástí Jednotné žádosti a byly podávány do 15. května 2018.
Tabulka 7 - Základní sazby pro jednotlivé typy oblastí PPO
Oblasti PPO

–– Platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,
–– Ekologické zemědělství (EZ),

Ostatní oblasti

Typ oblasti PPO

Základní sazba

XOA

1 787,45 Kč/ha

XOB

1 429,96 Kč/ha

–– Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ),
–– Zalesňování zemědělské půdy
–– Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.
Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC)
Žádosti o poskytnutí plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
jsou pro rok 2018 vypláceny na základě nařízení vlády ČR č. 43/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vydávání rozhodnutí k dotačním žádostem PPO bylo zahájeno ke dni 17. prosince 2018.
Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO)
V roce 2018 bylo podáno 1 657 žádostí o zařazení do AEKO na 5letý závazek dle nařízení vlády ČR
č. 75/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o dotaci v rámci AEKO je součástí Jednotné žádosti. V roce 2018 bylo podáno 15 705 žádostí
o dotaci.
Platby v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Žádosti o poskytnutí plateb Natura 2000 na zemědělské půdě pro rok 2018 jsou vypláceny na základě
nařízení vlády ČR č. 73/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2018 bylo přijato 448 žádostí o poskytnutí platby Natura 2000 na zemědělské půdě.
Sazba dotace byla stanovena na 2 196,01 Kč/ha.
Vydávání rozhodnutí k dotačním žádostem Natura 2000 na zemědělské půdě bylo zahájeno ke dni
17. prosince 2018.
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Ekologické zemědělství (EZ)
V roce 2018 bylo podáno 539 žádostí o zařazení do EZ na 5letý závazek dle nařízení vlády ČR č. 76/2015
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o dotaci v rámci EZ je součástí Jednotné žádosti. V roce 2018 bylo podáno 4 334 žádostí o dotaci.

Tabulka 8 - Přehled vyplacených prostředků na žádosti neprojektových opatření Programu
rozvoje venkova na období 2014–2020 v roce 2018
Program rozvoje venkova neprojektová opatření

Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
V roce 2018 podalo 913 žadatelů žádost o poskytnutí dotace na opatření Dobré životní podmínky zvířat
dle nařízení vlády ČR č. 74/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o dotaci v rámci opatření DŽPZ je součástí Jednotné žádosti a v roce 2018 byly podány žádosti
na tato opatření a tituly:

LFA, ANC, PPO

–– Zlepšení stájového prostředí v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka
(749 žádostí),
–– Zajištění přístupu do výběhu pro krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, které jsou březí
a nachází se v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti (455 žádostí),

NATURA 2000
na zem. půdě

•
•

Titul zlepšení životních podmínek pro dospělé samice prasat od stáří 7 měsíců do ukončení
první březosti (169 žádostí)

AEO/AEKO/ EZ

Titul zlepšení životních podmínek pro prasnice (175 žádostí)

–– Zvětšení plochy v chovu prasat pro kategorii selat ode dne jejich odstavu do 40 dnů po tomto
odstavu (107 žádostí).
Žádosti podané v roce 2018 budou vypláceny v roce 2019 (po skončení doby závazku). Sazba dotace pro
jednotlivá podopatření je stanovena v § 16 odst. 1 nařízení vlády ČR č. 74/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

Zalesňování

Zalesňování zemědělské půdy
V roce 2018 byla v rámci opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů nejprve přijímána Ohlášení vstupu
do opatření a to do 15. května 2018. Bylo přijato 62 ohlášení. Od podání ohlášení až do 30. listopadu
2018 pak byly přijímány žádosti o Zalesňování zemědělské půdy, kterých bylo přijato celkem 35. Do
15. května 2018 byly rovněž přijímány žádosti o péči a ukončení. Bylo přijato 93 žádostí. Současně byly
do 15. května přijímány žádosti o péči a náhradu (2007 – 2013). Bylo přijato 1 366 žádostí.

Natura 2000
v lesích

Natura 2000 v lesích
V roce 2018 bylo podáno 9 žádostí o změnu zařazení a 24 žádostí o dotaci dle nařízení vlády ČR
č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Lesnicko –
environ. platby

Lesnicko-environmentální platby
V roce 2018 bylo podáno 26 žádostí o změnu zařazení a 68 žádostí o dotaci dle nařízení vlády ČR
č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PUZČ

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
–– Podopatření Zachování porostního typu hospodářského souboru - v roce 2018 bylo podáno 25
žádostí o zařazení (17 o změnu zařazení) a 88 žádostí o dotaci dle nařízení vlády ČR č. 29/2016
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
–– Podopatření Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin - v roce 2018 byly podány 3 žádosti
o zařazení (7 o změnu zařazení) a 29 žádostí o dotaci dle nařízení vlády ČR č. 29/2016 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
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Les.-environ.
a klimat.služby
a ochrana lesů

EU

Celkem

4

52

157

209

13

368

1 104

1 472

žádosti 2016

23

157

473

630

žádosti 2017

11 923

316 089

948 267

1 264 356

žádosti 2018

847

224 535

673 603

898 138

12 810

541 201

1 623 604

2 164 805

žádosti 2016

1

16

49

65

žádosti 2017

392

2 439

7 317

9 756

žádosti 2018

21

333

997

1 330

414

2 788

8 363

11 151

2

79

237

316

NATURA 2000
celkem
žádosti 2014

5

29

88

117

žádosti 2015

39

2 235

6 707

8 942

žádosti 2016

219

15 355

46 063

61 418

žádosti 2017

18 671

1 149 906

3 449 674

4 599 580

AEO celkem

18 936

1 167 604

3 502 769

4 670 373

žádosti 2014

2

39

117

156

žádosti 2015

2

45

134

179

žádosti 2016

14

337

1 011

1 348

žádosti 2017

1 455

5 959

17 876

23 835

žádosti 2018

243

1 008

3 025

4 033

LES celkem

1 716

7 388

22 163

29 551

žádosti 2013

1

21

63

84

žádosti 2014

2

144

432

576

žádosti 2015

6

373

1 121

1 494

žádosti 2016

14

153

459

612

NATURA 2000
celkem

23

691

2 075

2 766

žádosti 2013

1

109

329

438

žádosti 2014

1

11

34

45

žádosti 2015

6

127

382

509

žádosti 2016

47

743

2 227

2 970

LEO celkem

55

990

2 972

3 962

žádosti 2016

3

32

32

64

žádosti 2017

6

307

300

607

žádosti 2018

540

36 944

36 212

73 156

PUZČ celkem

549

37 283

36 544

73 827

5

3 359

3 293

6 652

žádosti 2015
DŽPZ

ČR

žádosti 2015

žádosti 2013

–– Zlepšení životních podmínek v chovu prasat:

Vyplacené prostředky (v tis. Kč)

žádosti 2014

LFA, ANC, PPO
celkem

–– Zvětšení lehacího prostoru v chovu krav chovaných v systému s tržní produkcí mléka (516 žádostí),

Počet
vyplacených
žádostí

žádosti 2016

38

23 414

22 949

46 363

žádosti 2017

845

348 245

341 345

689 590

DŽPZ celkem

888

375 018

367 587

742 605

žádosti 2016

43

2 340

7 019

9 359

LESNICTVÍ celkem

43

2 340

7 019

9 359

35 434

2 135 303

5 573 096

7 708 399

Neprojektová opatření PRV celkem
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Graf 4 – Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
v roce 2018 (v tis. Kč)

73 827

742 605

9 359

Tabulka 9 – Celkový přehled vyplacených prostředků na Program rozvoje venkova na období
2007–2013 v roce 2018

3 962

2 164 805

29 551

Natura 2000 na zem. půdě / Natura
2000 v lesích

Osa I

65

131
73 958

52

157

209

Agroenvironmentální opatření

7 370

22 071

29 441

Zalesňování zemědělské půdy

6 077

18 229

24 306

691

2 075

2 766

Lesnicko-environmentální platby
Osa II celkem

Les.-environ. a klimat. služby
a ochrana lesů

4 670 373

73 827

36 609

Platby v rámci NATURA 2000 v lesích

DŽPZ

36 544

66

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských
oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných
oblastech (LFA)
Osa II

Celkem

37 349

Osa I celkem

Lesnicko-environmentální platby

EU

37 283

Další odborné vzdělávání a informační činnost

Zalesňování

PUZČ

ČR

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

	AEO / AEKO / EZ

13 917

Vyplacené prostředky (v tis. Kč)

Program rozvoje venkova 2007–2013

LFA, ANC, PPO

Program rozvoje venkova 2007–2013 celkem

990

2 972

3 962

15 180

45 504

60 684

52 529

82 113

134 642

Na Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 bylo vyplaceno celkem
134 642 tis. Kč, z toho 52 529 tis. Kč ze státního rozpočtu a 82 113 tis. Kč z rozpočtu EU.

Graf 5 – Projektová opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
v roce 2018 (v tis. Kč)
28 450
260 957
362 913

131

Tabulka 10 – Celkový přehled vyplacených prostředků na Program rozvoje venkova na období
2014–2020 v roce 2018

I.3.1 Další odborné vzdělávání
a informační činnost

8 412

299 578

303 525

ČR

M1 - Předávání znalostí
a informační akce

M1
M4

Investice do hmotného majetku

M4 - Investice do hmotného
majetku

M6

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

M8

M6 - Rozvoj zemědělských podniků
a podnikatelské činnosti
M8 - Investice do rozvoje lesních
oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů (bez M8.1)

4 202 359

Vyplacené prostředky (v tis. Kč)

Program rozvoje venkova 2014–2020
Předávání znalostí a informační akce

EU

Celkem

4 248

4 164

8 412

2 122 192

2 080 167

4 202 359

153 280

150 245

303 525

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti lesů

152 598

152 225

304 823

M10

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

819 093

2 457 277

3 276 370

M11

Ekologické zemědělství

341 141

1 023 421

1 364 562

M12

Platby v rámci sítě Natura 2000

2 788

8 363

11 151

M13

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními
omezeními

541 149

1 623 447

2 164 596

M16 - Spolupráce

M14

Dobré životní podmínky zvířat

375 018

367 587

742 605

M19 - Podpora pro místní rozvoj
z iniciativy LEADER

M15

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

M16

Spolupráce

M19

Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER

M20 - Technická pomoc

M20

Technická pomoc
Program rozvoje venkova 2014 - 2020 celkem

2 340

7 019

9 359

183 271

179 642

362 913

93 945

167 012

260 957

14 188

13 906

28 094

4 805 251

8 234 475

13 039 726

Celkem bylo na Program rozvoje venkova na období 2014–2020 vynaloženo 13 039 726 tis. Kč,
z toho 4 805 251 tis. Kč ze státního rozpočtu a 8 234 475 tis. Kč z rozpočtu EU.
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4.3.4 Horizontální plán rozvoje venkova
Horizontální plán rozvoje venkova ČR na období 2004–2006 byl realizován na základě nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 817/2004, v platném znění, nařízení vlády ČR
č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR č. 242/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR na období 2004–2006 byly poskytovány
prostřednictvím následujících opatření:

Tabulka 11 – Přehled vyplacených prostředků na Horizontální plán rozvoje venkova v roce 2018
Horizontální plán rozvoje venkova

LES

Počet
vyplacených
žádostí

Vyplacené prostředky (v tis. Kč)
ČR

EU

Celkem

žádosti 2015

1

2

5

7

žádosti 2017

293

870

2 609

3 479

žádosti 2018

750

1 979

5 939

7 918

LES celkem

1 044

2 851

8 553

11 404

–– Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA),

žádosti 2013

1

24

23

47

–– Agroenvironmentální opatření (AEO),

žádosti 2015

1

2

2

4

–– Lesnictví (LES),

PUZČ

–– Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ).
Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními
Žádosti o dotaci na opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními se od roku
2007 podávají pouze v rámci Programu rozvoje venkova.

žádosti 2016

3

38

38

76

žádosti 2017

312

3 190

3 126

6 316

žádosti 2018

307

8 889

8 713

17 602

PUZČ celkem

624

12 143

11 902

24 045

1 668

14 994

20 455

35 449

HRDP celkem

Agroenvironmentální opatření

Celkem bylo na Horizontální plán rozvoje venkova vynaloženo 35 449 tis. Kč, z toho 14 994 tis. Kč
ze státního rozpočtu a 20 455 tis. Kč z rozpočtu EU.

Od roku 2007 již není možné se nově zařadit do Agroenvironmentálního opatření v rámci Horizontálního
plánu rozvoje venkova. Poslední pětileté závazky AEO uzavřené v roce 2006 skončily v roce 2010. V roce
2018 již nebyly podávány žádné žádosti.

Graf 6 – Horizontální plán rozvoje venkova (v tis. Kč)

Lesnictví
V rámci programu Zalesňování zemědělské půdy mohou žadatelé od roku 2012 žádat pouze o dotaci na
náhradu. Žádosti o dotaci na náhradu byly přijímány k 30. dubnu 2018. Celkem bylo podáno 826 žádostí
o dotaci na náhradu.

11 404

Předčasné ukončení zemědělské činnosti
U opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti byly přijímány žádosti o poskytnutí dotace v termínu
od 1. ledna do 15. února 2018. Celkem bylo podáno 310 žádostí. Dotace je žadatelům poskytována
po dobu 15 kalendářních let počínaje rokem, v němž byl žadatel zařazen do programu, nejdéle však
do 75 let věku žadatele. V případě, že se žadatel stane poživatelem starobního důchodu, dotace se
počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý
kalendářní rok. Maximální možná výše podpory na žadatele/rok je stanovena na základě nařízení vlády
ČR č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Lesnictví (LES)
Předčasné ukončení zemědělské
činnosti (PUZČ)

24 045
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4.4 Financování z cizích zdrojů

Tabulka 13 – Celkové užití zdrojů Společné zemědělské politiky v roce 2018

Dne 10. ledna 2018 byla mezi SZIF a Ministerstvem financí uzavřena smlouva o zápůjčce na financování
intervenčních nákupů v roce 2018 v rozpočtované výši 245 800 tis. Kč. Tato smlouva navázala na
obdobnou smlouvu s Ministerstvem financí pro financování intervenčních nákupů v roce 2017. K této
smlouvě nebyly uzavřeny žádné dodatky. Ministerstvo financí převedlo v roce 2018 na účet Fondu
finanční prostředky v jedné tranši, a to v požadované výši 21 000 tis. Kč. Na žádost Fondu nebyly
čerpány zbylé 2. tranše zápůjčky a Fond provedl předčasnou splátku zápůjčky ve výši 21 000 tis. Kč
k říjnu 2018. Důvodem byl zlom vývoje trendu na trhu s mlékem, opadnutí zájmu o intervenční nákupy
sušeného odstředěného mléka a nezájem o intervenční skladování obilovin. Došlo tak k úspoře úrokových
nákladů. Zároveň tato uzavřená smlouva řešila i nesplacenou část peněžních prostředků, poskytnutou
Fondu v roce 2016 formou zápůjčky, která činila částku ve výši 174 363 tis. Kč a byla v souladu se
smlouvou převedena ke splacení v roce 2018. V roce 2018 se Fondu podařilo z této zápůjčky splatit
část poskytnutých prostředků ve výši 128 397 tis. Kč. Zůstatek nesplacené zápůjčky ke konci roku činí
45 966 tis. Kč.
Zaplacené úroky za zápůjčku činily v roce 2018 (poskytnutá část zápůjčky roku 2018 a nesplacená
zápůjčka roku 2016) částku ve výši 1 278 tis. Kč.

4.5 Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské politiky
Celkové zdroje SZIF na financování Společné zemědělské politiky v roce 2018 dosáhly výše
37 089 341 tis. Kč, z toho 6 381 051 tis. Kč ze státního rozpočtu a 30 708 290 tis. Kč z rozpočtu EU.
V rámci Společné zemědělské politiky byly v roce 2018 vyplaceny finanční prostředky celkem ve výši
36 606 752 tis. Kč, z toho 6 250 291 tis. Kč ze státního rozpočtu a 30 356 461 tis. Kč z rozpočtu EU.
Tabulka 12 – Celkové zdroje na financování Společné zemědělské politiky v roce 2018
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5. Společná rybářská politika

5.2 OP Rybářství 2014–2020

Společná rybářská politika byla poprvé formulována v Římské smlouvě. Hlavním cílem Společné rybářské
politiky podle její revize z roku 2002 je zajistit udržitelný rybolov a zaručit rybářům příjmy a stálé
zaměstnání. Lisabonská smlouva do rybářské politiky zanesla několik změn. V roce 2013 uzavřela Rada
s Parlamentem dohodu o nové Společné rybářské politice s cílem dosáhnout rybolovu a akvakultury,
které budou z environmentálního, hospodářského i sociálního hlediska dlouhodobě udržitelné.

Operační program Rybářství 2014–2020 je realizován na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 508/2014, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, v platném
znění, usnesení vlády ČR č. 535/2014 k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky v ČR pro programové období let 2014–2020 a jejich institucionálnímu zabezpečení.

V ČR je Společná rybářská politika naplňována
prostřednictvím
Operačního
programu
(OP) Rybářství zaměřeného na vytvoření
udržitelné a konkurenceschopné akvakultury
založené na inovacích, konkurenceschopnosti
a účinnějším využití zdrojů. Cílem je
rozvoj udržitelného chovu ryb v České
republice a zajištění rovnoměrných dodávek
sladkovodních ryb během roku na domácí
trh v požadovaném sortimentu, včetně
diverzifikace akvakultury.

V roce 2018 proběhl příjem žádostí o podporu v rámci 2., 12. a 13. kolové výzvy. Zároveň probíhal
kontinuální příjem žádostí o podporu v rámci výzvy 999 Technická pomoc, 3. výzvy 5.2 záměru b)
Propagační kampaně, 6. výzvy opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, 7. výzvy opatření 5.1. Plány
produkce a 10. výzvy opatření 3.1. Shromažďování údajů. Celkem bylo zaregistrováno 249 žádostí
o podporu v celkové výši 246 861 tis. Kč.

Tabulka 14 – Příjem Žádostí o podporu OP Rybářství 2014–2020
Výzva

Kontinuální příjem

2. výzva

Termín

Opatření, záměr

od 21. 10. 2015

6.1. Technická pomoc – výzva č. 999

od 3. 5. 2016

5.2. záměr b) Propagační kampaně – výzva č. 3

od 11. 10. 2016

3.2. Sledovatelnost produktů – výzva č. 6

od 4. 4. 2017

5.1. Plány produkce – výzva č. 7

od 4. 4. 2017

3.1. Shromažďování údajů – výzva č. 10

9. - 30. 10. 2018

2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby
2.2. záměr a) Investice do akvakultury

5.1 OP Rybářství 2007–2013
Operační program Rybářství 2007–2013 byl realizován na základě nařízení Rady (ES) č. 1198/2006,
v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 1100/2007
a usnesení vlády ČR č. 603/2006 k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné rybářské
politiky v České republice pro období let 2007–2013 a jejich institucionálnímu zabezpečení.
V roce 2018 již žádné kolo ani průběžný příjem Žádostí o dotaci z OP Rybářství České republiky na období
2007–2013 neprobíhalo, protože Program byl s koncem roku 2015 ukončen. SZIF ale i nadále pokračuje
s realizací ex-post kontrol a administruje Hlášení o změnách. V roce 2018 bylo na regionální odbory SZIF
předloženo celkem 11 Hlášení o změnách. Veškerá předložená hlášení se týkala opatření 2.1. Opatření
pro produktivní investice do akvakultury. Nejčastější podané změny se týkaly změn identifikačních
a kontaktních údajů, případně nahlášení nenadálých událostí na projektu.
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2.2. záměr b) Diverzifikace akvakultury
12. výzva

3. - 23. 4. 2018

2.3. Podpora nových chovatelů
5.2. záměr b) Propagační kampaně
5.3. Investice do zpracování produktů
2.1. Inovace
2.2. záměr a) Investice do akvakultury

13. výzva

9. - 30. 10. 2018

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
5.2. záměr a) Vytváření organizace producentů
5.3. Investice do zpracování produktů
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Tabulka 17 – Příjem a vyplacení Žádostí o platbu OP Rybářství 2014–2020

Tabulka 15 – Zaregistrované Žádosti o poskytnutí dotace u OP Rybářství 2014–2020

Výzva

Unie, opatření, záměr

Zaregistrované Žádosti o podporu
Počet žádostí

6.1.

Kontinuální příjem

14

8 492

5.2. b)

3

25 645

3.2.

1

2 961

5.1.

0

0

3.1.

4

5 968

22

43 066

2.5.

4

6 572

2. výzva celkem

4

6 572

2.2. a)

68

59 332

2.2. b)

5

1 952

2.3.

9

4 183

5.2.b)

9

2 525

12

18 536

103

86 528

Kontinuální příjem celkem
2. výzva

12. výzva

5.3.
12. výzva celkem
2.1.

5

6 689

97

82 033

2.4.

8

14 397

5.2. a)

0

0

10

7 576

120

110 695

249

246 861

2.2. a)
13. výzva

Čerpání (v tis. Kč)

5.3.
13. výzva celkem
Celkem

Opatření
2.1.

Předložené Žádosti o platbu
Počet žádostí

Vyplacené Žádosti o platbu

Požadavek (v tis. Kč)

Počet žádostí

Čerpání (v tis. Kč)

2

1 250

2

1 102

2.2. a)

107

99 833

96

79 100

2.2. b)

6

3 315

5

3 089

2.3.

3

1 690

2

1 230

2.4.

6

26 028

8

29 166

2.5.

3

4 292

2

2 260

3.1.

5

2 392

4

2 144

5.2. b)

2

5 788

1

343

5.3.

8

14 975

15

15 854

6.1.

14

5 258

15

6 461

156

164 821

150

140 749

Celkem

Na regionální odbory SZIF bylo podáno celkem 180 Hlášení o změnách. 20 hlášení, která se týkala
opatření 6.1. Technická pomoc, byla podána a administrována na centrálním pracovišti SZIF. Z celkového
počtu podaných Hlášení o změnách za rok 2018 bylo potřeba k 30 % vyjádření oddělení kontrol. Tzn.
téměř každé třetí Hlášení o změnách je posuzováno oddělením kontrol. Týká se to především výběrového
řízení nebo narovnávání skutečností v Žádosti o podporu na Žádost o platbu. Z celkového počtu podaných
Hlášení o změnách za rok 2018 bylo potřeba k 17 % vyjádření centrálního pracoviště SZIF.
V roce 2018 došlo u 62 projektů k ukončení administrace. Nejčastějším důvodem k ukončení administrace
bylo „Odstoupení žadatele/příjemce“. Naopak nejméně častým důvodem k ukončení žádosti bylo
„Nedoložení doplnění výběrového řízení po kontrole“ a „Nepředložení Žádosti o platbu do 12/24 měsíců“.

V roce 2018 vydalo MZe (Řídící orgán OP Rybářství) jako poskytovatel podpory Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve vztahu k výše uvedeným výzvám 272 projektům v celkové výši 323 513 tis. Kč. Vzhledem
k probíhající administraci jednotlivých výzev jsou postupně schvalovány další projekty.

Tabulka 16 – Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace u OP Rybářství 2014–2020

Výzva

Vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Počet žádostí

Čerpání (v tis. Kč)

2. výzva

3

4 359

3. výzva

2

21 145

5. výzva

2

15 218

6. výzva

2

7 196

9. výzva

20

9 244

10. výzva

6

9 245

11. výzva

141

184 566

12. výzva

83

62 264

999. výzva
Celkem

13

10 276

272

323 513

V rámci administrace Žádostí o platbu bylo v roce 2018 předloženo celkem 156 žádostí o platbu
s požadovanou podporou ze strany žadatele 164 821 tis. Kč a zároveň v roce 2018 bylo vyplaceno 150
žádostí o platbu se schválenou podporou 140 749 tis. Kč.

36 /

5. Společná rybářská politika

5. Společná rybářská politika

/ 37

6. Národní dotace
Dotační programy vycházejí ze zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Jsou financovány výhradně z národních zdrojů. Dotační programy jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného
zákona prováděny Ministerstvem zemědělství a jsou administrovány na základě ministerstvem vydaných
Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro daný rok na základě § 1, § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti
českého agrárního sektoru a rozvoji venkovského prostoru. Spektrum dotačních programů každoročně
udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech.
Poskytování národních podpor je legislativně zakotveno v článcích 107 až 109 Smlouvy o fungování EU.
Hlavním smyslem této právní úpravy je snaha, aby státní podpory nepřispívaly k narušování hospodářské
soutěže společného trhu. Z těchto článků vyplývá pro členské státy povinnost oznámit (notifikovat)
Evropské komisi v předstihu veškeré záměry na poskytnutí nebo upravení státní podpory.
Na základě ustanovení § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, byl
Státní zemědělský intervenční fond pověřen, aby pro MZe prováděl část administrace Žádostí o dotace
v rozsahu Dohody o spolupráci mezi MZe a SZIF ze dne 7. února 2018, včetně platných dodatků. SZIF
prostřednictvím regionálních pracovišť (OPŽL SZIF) přijímá žádosti, provádí jejich formální kontrolu,
záznamy do ISND MZe a u vybraných programů kontroly na místě.
V roce 2018 SZIF rovněž na základě výše zmíněné Dohody o spolupráci přijímal a kontroloval žádosti
dotačního programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018 na základě
vlastních zásad k tomuto programu, dále žádosti mimořádného dotačního programu na zmírnění škod
způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a v květnu 2017, žádosti
mimořádného dotačního programu na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách
v roce 2017 a žádosti mimořádného dotačního programu na zmírnění škod způsobených suchem na
krmných plodinách v roce 2018.

Tabulka 18 – Počet evidovaných žádostí Národních dotací ze strany SZIF a jejich čerpání v roce 2018

Název dotačního programu
1.D. Podpora včelařství

Počet
přijatých
žádostí

Schválené
alokované
prostředky
(v tis. Kč)

Požadavek
Čerpání
(v tis. Kč) (v tis. Kč)

1

100 000

114 384

99 572

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy

67

25 000

31 169

26 663

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů

70

80 000

73 033

61 736

2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat

209

220 000

263 700

259 165

3. Podpora ozdravování polních a speciál. plodin

444

155 000

143 113

133 809

8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení
chovů prasat a drůbeže

791

934 000

1 426 929

1 426 118

9.A. Speciální poradenství

54 596

194

55 300

65 235

9.E. Školní závody

81

13 000

11 553

7 425

9.F. Podpora poradenství v zemědělství

31

31 000

32 950

25 279

119

15 000

15 658

14 707

9.H. Podpora marketingu a propag. na vybraných
mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí
9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství

0

500

0

0

10

15 000

18 004

13 909

10.E.a. Podpora České technologické platformy pro potraviny

1

12 000

12 994

12 952

10.E.c. Podpora České technologické platformy pro
ekologické zemědělství

1

2 000

2 000

2 000

10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných
biotechnologií

1

1 000

1 000

997

10.D. Podpora evropské integrace nevládních organizací

10.E.e. Podpora České technologické platformy pro zemědělství

1

5 000

5 000

3 846

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

63

63 200

122 233

83 974

17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů

37

15 000

15 436

15 000

959

200 000

267 564

264 477

20. Podpora nadstandardní pohody zvířat

1 312

697 000

955 116

872 192

19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů
zemědělských produktů v režimu jakosti Q CZ
Celkem ND dle Zásad

4 392

2 639 000

3 577 071

3 378 417

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
(Žádosti přijaté v roce 2017, vyplacené v roce 2018).

1 972

620 000

656 325

509 444

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků.
(Žádosti přijaté v roce 2018, vyplacené v roce 2018).

357

130 000

145 991

5 614*

Mimořádný dotační program na zmírnění škod způsobených
jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách
v dubnu a v květnu 2017

391

208 000

123 123

94 885

Mimořádný dotační program na zmírnění škod způsobených
suchem na zemědělských plodinách v roce 2017

3 272

2 000 000

1 175 093

1 172 907

Mimořádný dotační program na zmírnění škod způsobených
suchem na krmných plodinách v roce 2018

9 593

2 000 000**

957 879

957 172

* Výplaty dotačního programu 129 660, žádostí přijatých v roce 2018, budou pokračovat v roce 2019.
** Alokace 2 mld. Kč byla schválena na dotační program na zmírnění škod způsobených suchem v roce 2018, jak pro žádosti přijaté
v podprogramu S1.2. v roce 2018, tak pro žádosti přijaté v podprogramech S1.1. a S.2 v roce 2019. Data v tabulce nezahrnují
přijaté předběžné žádosti, kterých bylo v roce 2018 evidováno v ISND 268. ISND nebyl v roce 2018 nastaven pro zadání přijatých
předběžných žádostí v roce 2018 pro dotační období 2019–2020.
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7. Marketingová činnost
SZIF je na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství administrátorem marketingových programů
zaměřených na podporu kvalitních domácích potravin: značek KLASA a Regionální potravina a také na
podporu biopotravin a produktů ekologického zemědělství.
V roce 2018 byly v rámci Propagační kampaně na podporu kvalitních potravin včetně
prezentace potravin značky kvality KLASA čerpány finanční prostředky ve výši 149 233 tis. Kč
ze státního rozpočtu.
Na projekt Regionální potravina bylo vyplaceno celkem 44 361 tis. Kč.

7.1 Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin KLASA

Graf 7 - Přehled počtu oceněných výrobců a výrobků značkou KLASA
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–– tiskové zprávy a publikace článků na aktuální témata,
–– zpracování advertorialů, speciálních projektů a prezentací v titulech pro odbornou i
veřejnost, v rozhlase a na webových portálech,

širokou

Webová prezentace
–– správa webového portálu „Akademie kvality“, aktualizace výrobků a výrobců KLASA na
www.eklasa.cz,
–– provoz mobilní aplikace KLASA, Síťovka a dětských aplikací Život na statku a Statkář.
Veletrhy a výstavy

Kampaň SZIF na podporu kvalitních potravin „Jak Češi začali kupovat kvalitní potraviny“ získala v roce
2018 ocenění v prestižní oborové soutěži IMC CZECH AWARDS hned v pěti kategoriích. A to dvakrát
bronz v kategorii Budování značky a Retail /merchandising/ instore marketing. Dvě stříbra si vysloužila
v kategoriích Integrovaná komunikace a Veřejný zadavatel. Třetí místo obsadila spotřebitelská soutěž
„Střihněte si 3x Škodu Fabia“ v kategorii Spotřebitelské soutěže.
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–– roadshow – prezentační prodejní akce v regionech ČR za účasti výrobců.

Dále byla kampaň oceněna v rámci prestižního mezinárodního bruselského hodnocení EACA. V kategorii
„Product Launch /Relaunch/Trial campaigns“ získala bronz a dále v segmentu „Retail or Trade Marketing
– Dealer/Salesforce“ stříbro.

124

84

0

Počet oceněných výrobců  

–– návrh a realizace motivační soutěže s kvalitními potravinami,

–– např. IGW (leden, Berlín), Salima (únor, Brno), Techagro (duben, Brno), Země živitelka (srpen,
České Budějovice), Olima (říjen, Olomouc), Sial (říjen, Paříž).

600
442

–– komunikační a marketingová podpora v obchodních řetězcích,

–– prezentace a podpora značek kvality na sociálních sítích, denní monitoring médií.

Projekt národní značky KLASA je od roku 2016 součástí režimu státní podpory „Propagační kampaň na
podporu kvalitních potravin“. Prioritou je především nabízet spotřebitelům kvalitní potraviny, které vykazují
výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují přidanou hodnotu a zaručují jedinečnost ve vztahu
k běžným výrobkům dostupným na trhu. Dalším z cílů tohoto projektu je posílit konkurenceschopnost
výrobců kvalitních potravin. Značka KLASA jako marketingový nástroj napomáhá zvyšovat hodnotu
oceněných potravinářských výrobků. Jejím smyslem je na straně jedné marketingově podpořit aktivity
producentů potravin, na straně druhé pak edukovat spotřebitele v otázce kvality potravin.

478

Prezentační a informační aktivity na podporu kvalitních potravin a značky KLASA

PR aktivity a sociální média

Na projekt biopotravin a produktů ekologického zemědělství bylo v roce 2018 čerpáno
1 356 tis. Kč.

500

V roce 2018 byly využity následující komunikační aktivity zaměřené na zvyšování spotřebitelské
preference potravin kvalitních potravin a značky KLASA ve všech regionech ČR:

Počet oceněných výrobků
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7.2 Projekt Regionální potravina

7.3 Podpora biopotravin a produktů ekologického zemědělství

Značku Regionální potravina uděluje na základě krajských soutěží Ministerstvo zemědělství ve 13
krajích České republiky nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům. Výrobky musí
být vyrobeny z lokálních surovin a mít vazbu na svůj kraj - ať už tradičním způsobem výroby nebo
originální regionální recepturou. Odborné poroty vybírají vždy 1 vítězný výrobek v 9 kategoriích. V roce
2018 se do soutěže přihlásilo celkem 416 výrobců s 1 495 výrobky a bylo oceněno 112 výrobků, což je
historicky nejvyšší počet oceněných výrobků od počátku soutěže. Oceněné výrobky získávají certifikát
ministra zemědělství a právo užívat značku Regionální potravina daného kraje po dobu 4 let. Soutěžit
o značku Regionální potravina mohou pouze malé a střední podniky do 250 zaměstnanců. Tento projekt
byl spuštěn Ministerstvem zemědělství koncem roku 2009. Od roku 2012 jej administruje SZIF.

Ekologické zemědělství je přirozený a moderní způsob hospodaření,
zkušenosti našich předků. Vyznačuje se kladným vztahem a respektem
ekologického zemědělství je definován platnou legislativou na národní i
jsou ekologicky vyprodukované potraviny od zemědělců, kteří se v péči
průmyslových hnojiv a pesticidů, herbicidů a fungicidů a kteří poskytují
kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek.

Značka Regionální potravina se prezentuje formou celostátní kampaně, jejímž cílem je seznámit
spotřebitele s oceněnými regionálními potravinami. V roce 2018 byly v rámci projektu Regionální
potravina realizovány následující aktivity:
Semináře „Jak značit potraviny“
–– organizace a zajištění 17 seminářů, jejichž cílem bylo zajištění informovanosti výrobců –
potenciálních i stávajících držitelů značky Regionální potravina o způsobu účasti v soutěži.
Projekty krajských soutěží o značku Regionální potravina
–– koordinace a kontrola projektů na zabezpečení organizace 13 krajských soutěží o značku Regionální
potravina.
Prezentační aktivity
–– ochutnávky oceněných produktů, prezentace v pořadech Herbář v České televizi, Výleťák na
www.stream.cz, prezentace na Frekvenci 1, přehlídka oceněných výrobců na akci Regionfest.
PR aktivity

Cílem projektu Podpora biopotravin a produktů ekologického zemědělství je zvýšení a rozvoj všeobecných
znalostí o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Zvyšování důvěry spotřebitele a zvyšování jeho
informovanosti o ekologickém zemědělství je klíčový aspekt dalšího rozvoje trhu s biopotravinami.
V roce 2017 probíhala notifikace programu na podporu biopotravin a produktů ekologického zemědělství
u Evropské komise. V roce 2018 se realizovalo nadlimitní otevřené výběrového řízení na realizátora
kampaně a byl vybrán nejvhodnější uchazeč.
Prezentační a informační aktivity na podporu biopotravin
–– kvantitativní výzkum,
–– expozice biopotravin na výstavě Země živitelka.

7.4 Souhrnné čerpání rozpočtu marketingové činnosti
Celkové zdroje SZIF na financování marketingové činnosti v roce 2018 dosáhly výše 365 112 tis. Kč.
Tabulka 19 – Celkové zdroje na financování marketingové činnosti v roce 2018

ZDROJE

–– fotobanka oceněných výrobků,

Dotace z kapitoly MZe na rok 2018

–– tiskové zprávy na aktuální témata, spotřebitelské tipy, recepty a články pro lifestylová a online
média, speciální mediální projekty a advertorialy.
Webová prezentace
–– obsahová správa webových stránek www.regionalnipotravina.cz,
–– mobilní aplikace, správa profilu na www.facebook.com.

Upravený

250 000

Zůstatek SZIF z roku 2017

0

114 803

114 803

Ostatní (poplatky za výstavní činnost)

0

0

309

250 000

364 803

365 112

Celkem

Na marketingovou činnost byly v roce 2018 vyplaceny finanční prostředky celkem ve výši 194 950 tis. Kč.
Tabulka 20 – Celkové užití zdrojů na marketingovou činnost v roce 2018

UŽITÍ ZDROJŮ

Rozpočet (v tis. Kč)
Schválený

Upravený

Skutečnost
(v tis. Kč)

170 000

266 477

149 233

Projekt Regionální potravina

50 000

68 326

44 361

Podpora biopotravin a produktů ekolog. zemědělství

30 000

30 000

1 356

250 000

364 803

194 950

Celkem
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Schválený

Skutečnost
(v tis. Kč)

250 000

Kampaň na podporu kvalitních potravin

42 /

Rozpočet (v tis. Kč)

250 000

Veletrhy a výstavy
–– Regiontour a RegFoodFest (leden, Brno), Jarní Flora (duben, Olomouc),
Wine Prague (květen, Praha), Země živitelka (srpen, České Budějovice).

který je založen na tisícileté
k životnímu prostředí. Systém
evropské úrovni. Biopotraviny
o půdu a rostliny obejdou bez
svým zvířatům dostatek péče,
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8. Správní výdaje

8.3 Technická pomoc Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

Celkové zdroje SZIF na financování správních výdajů v roce 2018 dosáhly výše 2 195 976 tis. Kč.
Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na správní výdaje SZIF činila 1 800 000 tis. Kč. Dalšími zdroji
byl zůstatek z roku 2017 ve výši 380 056 tis. Kč a ostatní příjmy (např. ostatní nedaňové příjmy, příjmy
z prodeje dlouhodobého majetku, transfery TP PRV aj.) ve výši 15 920 tis. Kč.

V rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova představuje v roce 2018 jednoznačně největší
část prostředků obnova infrastruktury informačního systému, včetně hardwaru, licencí a podpory.
Finanční prostředky vynaložené na projekty z technické pomoci představovaly více než 100 mil. Kč.
Dále byly čerpány finanční prostředky na nejrůznější vzdělávací akce pro zaměstnance SZIF, poradenství
a zpracování znaleckých posudků v oblasti PRV nebo výdaje na geodetické služby – dálkový průzkum
země.

Na správní výdaje SZIF byly v roce 2018 vynaloženy finanční prostředky celkem ve výši
1 900 295 tis. Kč.

8.1 Neinvestiční výdaje
Celkové čerpání platových prostředků v roce 2018 dosáhlo výše 638 669 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců
v pracovním poměru 60 755 tis. Kč, platy zaměstnanců ve služebním poměru včetně pracovních poměrů,
kteří jsou na služebních místech 572 468 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 4 880 tis. Kč, odstupné 189 tis.
Kč a odbytné 377 tis. Kč. Ze souvisejících platových prostředků pak bylo odvedeno celkem 159 239
tis. Kč na pojistné na sociální zabezpečení a 57 516 tis. Kč na pojistné veřejného zdravotního pojištění
(zaměstnanců v pracovním i služebním poměru). Převod prostředků do Fondu kulturních a sociálních
potřeb činil 12 707 tis. Kč.
V rámci informačních a komunikačních technologií bylo vynaloženo nejvíce finančních prostředků
(stejně jako v uplynulých letech) na služby v oblasti ICT, kde bylo čerpáno celkem 420 450 tis. Kč.
Největší část těchto výdajů připadá na provoz významného informačního systému na Platformě SAP,
kdy byla hrazena podpora a provozní činnosti ve výši 288 606 tis. Kč. Další významnější položkou bylo
programové vybavení do 60 tis. Kč, na které bylo vynaloženo celkem 27 031 tis. Kč. Kromě standardní
obnovy licencí Microsoft se jednalo zejména o nákup licencí spojených s obnovou infrastruktury. Celková
výše prostředků, vynaložených na vybavení IT, činila v úhrnu 12 828 tis. Kč. Na základě nově stanovené
koncepce vybavenosti zaměstnanců SZIF výpočetní technikou byly nakoupeny notebooky pro zajištění
pracovní mobility. Dále byly v rámci stanoveného plánu obnovy nakoupeny LCD monitory, kompaktní
digitální fotoaparáty pro terénní pracovníky, mobilní telefony, aj.

V personální oblasti byly v roce 2018 realizovány projekty „Pracovníci na DPP, DPČ hrazení z technické
pomoci PRV 2014 - 2020“ na základě potřeby zajistit řádnou a plynulou administrativní činnost Programu
rozvoje venkova v programovém období 2014 - 2020 z technické pomoci PRV a „Motivační odměny za
zjednodušení Pravidel“. V rámci projektů činily ostatní osobní výdaje 1 012 tis. Kč a k tomu související
pojistné 259 tis. Kč.
V rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova byly v roce 2018 vynaloženy finanční
prostředky SZIF celkem ve výši 119 734 tis. Kč.
V menší míře byly také realizovány výdaje u technické pomoci OP Rybářství, zaměřené na vzdělávací
akce. Celkem bylo v roce 2018 čerpáno 113 tis. Kč.
Celostátní síť pro venkov
V kompetenci Státního zemědělského intervenčního fondu je již několik let výkon agendy Celostátní
sítě pro venkov. Tuto agendu převzal SZIF od Ministerstva zemědělství. CSV je na regionální úrovni
komunikační platformou vytvořenou za účelem propagace Programu rozvoje venkova, která sdružuje
mnoho významných subjektů působících na venkově a podílejících se na jeho rozvoji. CSV se svými
partnery připravuje celou řadu významných regionálních aktivit, jedná se na příklad o semináře
a workshopy pro žadatele PRV, propagační a informační akce, semináře a exkurze ke sdílení příkladů
dobré praxe v rámci PRV. Cílem CSV je vytvořit prostor pro setkávání veřejnosti, a to jak odborné, tak
i laické, a v rámci diskusí a poznávání sdílet příklady dobré i špatné praxe.

V rámci stavebních úprav patřila k nejnáročnějším akcím roku 2018 oprava balkonů v budově v ulici Ve
Smečkách, dále rekonstrukce suterénních prostor téže budovy a také rekonstrukce konferenčního centra
ve Štěpánské ulici v důsledku havárie vody.

Akce realizované CSV v roce 2018 byly spojeny s novým Programem rozvoje venkova 2014–2020.
V tomto programovém období je na aktivity CSV poskytovaná 100% dotace z technické pomoci PRV
2014–2020.

Neinvestiční výdaje (bez technické pomoci PRV, OPR, Twinningu) činily v roce 2018 celkem
1 495 395 tis. Kč.

V roce 2018 bylo zrealizováno 130 regionálních akcí a celková výše čerpaných prostředků v rámci
technické pomoci PRV (CSV) dosáhla 7 492 tis. Kč.

8.2 Investiční výdaje

8.4 Twinningový projekt EU

Největší položku investičních výdajů představuje čerpání programového vybavení (nad 60 tis. Kč), které
v roce 2018 činilo celkem 199 814 tis. Kč. V této částce je stále jednoznačně nejvýznamnější položkou
rozvoj informačního systému SAP. Na nákup výpočetní techniky v rámci komplexní obnovy hardwarové
infrastruktury bylo čerpáno 64 427 tis. Kč. Dále bylo vynaloženo také 10 069 tis. Kč v rámci obnovy
vozového parku SZIF.

Od roku 2016 se SZIF podílel na expertní podpoře moldavské platební agentury v rámci evropského
projektu Twinning-out, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci na mezinárodním twinningovém
projektu EU pro Moldavsko. V rámci tohoto projektu byly administrovány zahraniční pracovní cesty
vybraných expertních pracovníků SZIF. Poslední pracovní cesty proběhly koncem roku 2018, přičemž
část (zejména personálních) nákladů se promítne ještě do roku 2019.

Investiční výdaje (bez technické pomoci PRV) činily v roce 2018 celkem 275 830 tis. Kč.

Celkové výdaje na twinningový projekt představovaly v roce 2018 celkem 1 731 tis. Kč.
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8.5 Celkový přehled čerpání rozpočtu správních výdajů

UŽITÍ ZDROJŮ

Tabulka 21 – Celkové zdroje na financování správních výdajů SZIF v roce 2018
ZDROJE

Rozpočet (v tis. Kč)
Schválený

Upravený

Skutečnost
(v tis. Kč)

Položka
8115000001 Zůstatek z roku 2017

0

380 056

380 056

1361000001 Správní poplatky

0

0

0

2111000001 Příjmy za poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

0

0

3

2322000001 Přijaté pojistné náhrady

0

0

81

2324000001 Přijaté náhrady

0

0

99

2324000002 Přijaté náhrady - správa

0

0

5

2329000001 Propadlý podíl z vratek dotací

0

0

1 166

2329000003 Ostatní nedaňové příjmy

0

0

137

2512000001 Podíl na dávkách z cukru

10

10

0

0

0

920

1 561 050

1 561 050

1 561 050

238 950

238 950

238 950

3119000001 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
4116000001 Neinvestiční dotace z MZe
4216000001 Investiční dotace z MZe
4116000080 Neinvestiční transfery z MZe - TP OPR

0

500

73

4113000060 Neinvestiční transfery - TP PRV

10 000

66 200

4 469

4113000061 Neinvestiční transfery - TP PRV (projekt person. a mzdový)

10 000

30 000

658

4113000063 Neinvestiční transfery - TP PRV (CSV)

12 000

12 000

5 120

2 306

2 574

1 170

0

202

44

90 000

49 000

1 975

1 924 376

2 340 542

2 195 976

Rozpočet (v tis. Kč)
Schválený Upravený

Skutečnost
(v tis. Kč)

4151000090 Neinvestiční transfery ze zahraničí - twinning
4153000001 Neinvestiční transfery z EU - TAIEX
4213000060 Investiční transfery - TP PRV
Zdroje c e l k e m

Tabulka 22 – Celkové užití zdrojů správních výdajů SZIF v roce 2018
UŽITÍ ZDROJŮ
Položka
a) Běžné (neinvestiční) výdaje
501, 502 Mzdové prostředky
5011000001 Platy zaměst. v prac. poměru vyjma zaměst. na sl. místech
5013000001 Platy zaměst. na sl. místech podle zákona o státní službě
5013000061 Platy zaměstnanců na služebních místech - odměny TP PRV
5019000001 Ostatní platy - refundace mezd
5021000001 Ostatní osobní výdaje
5021000060 Ostatní osobní výdaje - TP PRV
5021000090 Ostatní osobní výdaje - twinning
5021000100 Ostatní osobní výdaje - TAIEX
5024000001 Odstupné
5025000001 Odbytné
c e l k e m bez technické pomoci PRV a twinningového projektu
celkem
502 Ostatní platby za provedenou práci
5029000001 Odměny členům Dozorčí rady
celkem
Mzdové prostředky a související platby c e l k e m
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60 975
575 429
0
50
7 000
7 462
900
0
500
2 000
645 954
654 316

60 975
575 429
14 925
50
7 000
7 462
1 100
150
500
2 000
645 954
669 591

60 755
572 468
50
0
4 880
962
858
0
189
377
638 669
640 539

58
58
654 374

58
58
669 649

48
48
640 587

Ostatní neinvestiční výdaje
503 Sociální a zdravotní pojištění
5031000001 Pojistné na sociální zabezpečení
5031000002 Pojistné na sociální zabezpečení zaměst. ve státní službě
5031000060 Pojistné na sociální zabezpečení - TP PRV
5031000061 Pojistné na sociální zabezpečení - odměny TP PRV
5031000090 Pojistné na sociální zabezpečení - twinning
5031000100 Pojistné na sociální zabezpečení - TAIEX
5032000001 Pojistné na zdravotní pojištění
5032000002 Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců ve státní službě
5032000060 Pojistné na zdravotní pojištění - TP PRV
5032000061 Pojistné na zdravotní pojištění - odměny TP PRV
5032000090 Pojistné na zdravotní pojištění - twinning
5032000100 Pojistné na zdravotní pojištění - TAIEX
5039000001 Ostatní povinné pojistné - refundace
c e l k e m bez technické pomoci PRV a twinningového projektu
celkem
504 Odměny za užití duševního vlastnictví
5041000001 Odměny za užití duševního vlastnictví
5042000001 Odměny za užití počítačových programů
celkem
512 Podlimitní technické zhodnocení
5123000001 Podlimitní technické zhodnocení hmotného majetku
5123000002 Podlimitní technické zhodnocení hmot. majetku - IT
5123000003 Podlimitní technické zhodnocení hmot. majetku - bezpečnost
celkem
513 Nákup materiálu do 40 tis. Kč
5132000001 Ochranné pomůcky
5133000001 Léky a zdravotnický materiál
5136000001 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137000001 Kancelářský nábytek a ostatní vybavení
5137000002 Vybavení IT
5137000060 Vybavení IT - TP PRV
5137000063 Ostatní vybavení - TP PRV (CSV)
5137000090 Vybavení - twinning
5139000001 Kancelářský a ostatní materiál
5139000003 Ostatní materiál IT
5139000004 Tonery
5139000005 Ostatní materiál - konference a propagace
5139000060 Ostatní materiál IT - TP PRV
5139000061 Ostatní materiál - TP PRV
5139000063 Ostatní materiál - TP PRV (CSV)
c e l k e m bez technické pomoci PRV
celkem
514 Úroky a ostatní finanční výdaje
5141000001 Úroky vlastní
5142000001 Kurzové rozdíly ve výdajích
celkem
515 Nákup vody, paliv a energie
5151000001 Studená voda
5152000001 Teplo
5153000001 Plyn
5154000001 Elektrická energie
5156000001 Pohonné hmoty a maziva
celkem

Rozpočet (v tis. Kč)
Schválený Upravený

17
143
1
3

Skutečnost
(v tis. Kč)

17 008
143 857
1 866
0
225
0
6 123
51 789
672
0
81
0
60
218 837
221 681

008
857
866
732
275
38
6 123
51 789
672
1 343
99
14
60
218 837
226 876

16 251
142 988
178
12
214
0
5 849
51 667
64
5
77
0
0
216 755
217 305

30
2 000
2 030

30
2 000
2 030

12
710
722

0
0
0
0

100
100
400
600

24
0
0
24

2 300
67
650
5 550
15 000
0
0
0
7 600
2 000
6 000
700
0
0
0
39 867
39 867

2 300
71
816
6 670
20 000
0
0
156
7 120
3 500
6 000
700
0
0
0
47 177
47 333

1 593
42
743
4 514
12 828
16
311
156
5 683
1 907
4 294
678
1 319
188
873
32 282
35 145

1 750
100
1 850

2 000
100
2 100

1 278
57
1 335

2 025
7 620
1 700
9 700
9 000
30 045

2 075
6 325
1 340
9 774
8 000
27 514

1 454
4 373
678
5 481
7 177
19 163
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UŽITÍ ZDROJŮ
516 Nákup služeb
5161000001 Poštovní služby
5162000001 Telefonní poplatky
5162000002 Provoz datových linek a související služby
5163000001 Pojistné
5163000002 Služby peněžních ústavů
5164000001 Nájemné
5164000002 Nájemné - věcné plnění
5164000060 Nájemné - TP PRV
5164000063 Nájemné - TP PRV (CSV)
5164000080 Nájemné - TP OPR
5166000001 Poradenské služby
5166000004 Právní služby
5166000060 Poradenské služby - TP PRV
5167000001 Služby školení a vzdělávání
5167000060 Služby školení a vzdělávání - TP PRV
5167000080 Služby školení a vzdělávání - TP OPR
5168000001 Služby zpracování dat
5168000002 Služby SW - SAP
5168000003 Služby SW - EKIS
5168000004 Ostatní služby IT
5168000006 Služby SW - VUSTE
5168000007 Ostatní služby - bezpečnost IS
5168000008 Služby provozu infrastruktury
5168000060 Ostatní služby IT - TP PRV
5169000001 Ostatní služby
5169000002 Ostatní služby související s nájmem
5169000008 Revize zařízení
5169000009 Ostatní služby - bezpečnost
5169000010 Závodní stravování a ostatní služby
5169000011 Ostatní služby SZP
5169000013 Inzerce
5169000014 Překladatelské a tlumočnické služby
5169000015 Audit externí
5169000016 Geodetické služby a snímkování
5169000017 Veletrhy a výstavy
5169000021 Ostatní služby - intervenční skladování
5169000060 Ostatní služby - TP PRV
5169000062 Geodetické služby a snímkování - TP PRV
5169000063 Ostatní služby - TP PRV (CSV)
5169000090 Služby - twinning
c e l k e m bez technické pomoci PRV, OPR a twinning. projektu
celkem
517 Ostatní nákupy
5171000001 Opravy a udržování
5171000002 Opravy a udržování IT
5172000001 Programové vybavení do 60 tis. Kč
5172000060 Programové vybavení do 60 tis. Kč - TP PRV
5172000063 Programové vybavení do 60 tis. Kč - TP PRV (CSV)
5173000001 Cestovné v tuzemsku
5173000002 Cestovné v zahraničí
5173000060 Cestovné v zahraničí - TP PRV
5173000061 Cestovné v tuzemsku - TP PRV
5173000080 Cestovné v tuzemsku - TP OPR
5173000090 Cestovné - twinning
5173000091 Cestovné - ubytování v rámci twinningu
5175000001 Pohoštění
5175000003 Pohoštění - CSV
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Rozpočet (v tis. Kč)
Schválený Upravený
10
4
14
1

500
000
000
900
80
2 600
24 000
0
0
0
4 880
3 000
0
6 500
0
0
370
310 000
4 500
60 256
12 000
4 000
24 000
0
6 320
18 105
1 000
2 000
16 000
4 280
1 330
180
1 456
19 800
1 300
0
0
0
0
0
558 357
558 357

11
4
14
1

400
000
000
900
80
6 910
20 000
0
0
0
4 880
3 000
0
6 500
0
0
370
315 000
4 500
106 000
16 000
13 000
28 000
0
6 035
18 390
1 000
1 995
16 410
4 539
930
180
1 156
9 500
1 300
500
0
0
0
8
617 475
617 483

7 800
9 000
14 500
0
0
5 000
3 050
0
0
0
750
350
1 500
104

12 950
12 000
44 000
0
0
6 500
3 200
0
0
0
750
350
1 500
104

Skutečnost
(v tis. Kč)
10
2
4
1

077
787
545
761
49
5 788
15 476
451
1 069
4
4 063
601
2 588
4 995
586
91
295
288 606
4 006
89 143
14 851
2 805
21 039
49 475
3 717
15 826
930
1 018
13 722
845
693
135
612
4 931
695
0
30
2 255
3 162
7
514 011
573 729
8
7
27
8
5
3
1

1

714
280
031
137
43
117
128
35
573
5
282
86
122
71

UŽITÍ ZDROJŮ
5175000060 Pohoštění - TP PRV
5175000063 Pohoštění TP PRV (CSV)
5175000080 Pohoštění - TP OPR
5175000090 Pohoštění twinning
5176000001 Účastnické poplatky
5176000060 Účastnické poplatky - TP PRV
5179000001 Ostatní nákupy jinde nezařazené
c e l k e m bez technické pomoci PRV, OPR a twinning. projektu
celkem
5... Poskytnuté zálohy a převody
5189000001 Ostatní poskytnuté zálohy
5191000001 Zaplacené sankce
5192000001 Náhrady za pracovní úrazy a bolestné
5192000002 Náhrady řízení
5192000003 Náhrady za pracovní úrazy a bolestné zaměst. ve st. službě
5192000004 Náhrady škod na majetku
5194000001 Věcné dary
5195000001 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postižené
5342000001 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb
5361000001 Nákup kolků
5362000001 Platby daní a poplatků
5363000001 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5424000001 Náhrady mezd v době nemoci
5424000002 Náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců ve státní službě
5909000002 Ostatní neinvestiční výdaje
5909000060 Ostatní neinvestiční výdaje - TP PRV
5909000063 Ostatní neinvestiční výdaje - TP PRV (CSV)
5909000080 Ostatní neinvestiční výdaje - TP OPR
c e l k e m bez technické pomoci PRV a OPR
celkem
Ostatní neinvestiční výdaje c e l k e m
c e l k e m bez technické pomoci PRV, OPR a twinning. projektu
Běžné (neinvestiční) výdaje c e l k e m
b) Kapitálové (investiční) výdaje
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
6111000001 Programové vybavení nad 60 tis. Kč - SAP
6111000003 Programové vybavení nad 60 tis. Kč
6111000060 Programové vybavení nad 60 tis. Kč - TP PRV
c e l k e m bez technické pomoci PRV
celkem
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6122000001 Kancelářské stroje nad 40 tis. Kč
6122000002 Bezpečnostní zařízení nad 40 tis. Kč
6122000003 Měřící přístroje
6122000061 Měřící přístroje - TP PRV
6123000001 Dopravní prostředky
6125000001 Výpočetní technika
6125000060 Výpočetní technika - TP PRV
6129000001 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku
6129000063 Ostatní nákup dlouhodobého hmot. majetku - TP PRV (CSV)
6909000001 Ostatní investiční výdaje
c e l k e m bez technické pomoci PRV
celkem
Kapitálové (investiční) výdaje c e l k e m
Užití zdrojů c e l k e m

Rozpočet (v tis. Kč)
Schválený Upravený

Skutečnost
(v tis. Kč)

0
0
0
0
650
0
50
41 654
42 754

0
0
0
80
650
0
50
80 954
82 134

1 802
1 963
13
51
402
139
9
52 874
67 003

0
50
150
100
300
200
300
465
12 783
20
400
5 000
300
2 400
0
100 000
12 000
0
22 468
134 468
1 031 052
1 561 120
1 685 426

0
50
150
100
300
200
300
465
13 082
20
400
5 000
300
2 400
4 115
115 200
12 000
500
26 882
154 582
1 160 652
1 669 581
1 830 301

0
0
0
62
94
0
280
0
12 707
0
233
38
230
1 754
4 114
0
0
0
19 512
19 512
933 938
1 495 395
1 574 525

215 000
10 000
0
225 000
225 000

220 000
34 000
0
254 000
254 000

196 830
2 984
1 012
199 814
200 826

1 200
1 000
1 000
0
6 000
4 500
0
250
0
0
13 950
13 950
238 950

2 400
4 000
2 500
0
10 100
76 000
0
1 165
0
160 076
256 241
256 241
510 241

0
0
858
940
10 069
64 427
47 917
662
71
0
76 016
124 944
325 770

1 924 376

2 340 542

1 900 295
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9. Kontrolní činnost
Významnou činnost SZIF představují kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních
prostředků. Do kontrolního systému řadíme administrativní kontroly a kontroly na místě. Administrativní
kontroly jsou prováděny u 100 % podaných žádostí. V případě kontrol na místě se celková míra
každoročně prováděných kontrol liší dle jednotlivých oblastí (cca 1 až 100 % podaných žádostí). Systém
kontrol v rámci SZIF můžeme rozdělit do několika oblastí – oblast podpor pod IACS, oblast společné
organizace trhů, oblast projektových opatření Programu rozvoje venkova a oblast operačních programů
a národních dotací.

Graf 9 – Počet provedených KNM IACS v letech 2004–2018
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Graf 8 – Kontroly SZIF u příjemců dotací v roce 2018
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SZIF dbá na důkladné provádění kontrol jednotným způsobem u všech žadatelů při současném dodržování
zásad efektivnosti a profesionality. Kontrolní systém SZIF vychází z legislativních požadavků a jeho
správné nastavení je jedním ze základních předpokladů pro umožnění čerpání finančních prostředků 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.

příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU. Výsledkem kontroly na místě
je vždy 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 žádosti a před vyplacením podpory.
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provádějí na vzorku kontrol supervize kontrolních činností.

Oblast projektových opatření PRV

Níže jsou uvedeny statistické údaje o kontrolách na místě provedených SZIF (bez delegovaných kontrol,
bez supervizí).

3%

9.1 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 družicovými
snímky pořízenými ve spolupráci s Výzkumným střediskem Evropské komise (JRC IPSC). Kontrola spočívá
ve zpracování snímků, jejich vizuální interpretaci, kontrole údajů deklarovaných v žádosti a dalších
podmínek. Výsledná zjištění kontroly jsou buď konečná, nebo slouží 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 žadatelé, kteří nejsou vybráni ke kontrole
metodou dálkového průzkumu Země. Cílem kontroly na místě je zjistit skutečný stav, porovnat jej s údaji
deklarovanými v žádosti a ověřit, zda jsou plněny podmínky pro poskytnutí dotace, k jejichž plnění se
žadatel zavázal podáním žádosti o podporu. Fyzickou kontrolu na místě mohou provádět i pracovníci
jiných organizací, na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou
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Oblast podpor pod IACS

V roce 2018 bylo zkontrolováno 3 635 žadatelů 4 242 kontrolami. Celkem bylo zkontrolováno 9 905
žádostí (u Jednotné žádosti byla žádost na každé opatření považována za samostatnou žádost). Detailní
informace o počtu zkontrolovaných žadatelů, žádostí a KNM IACS ukazuje následující tabulka.
Tabulka 23 – Počty zkontrolovaných žadatelů a žádostí KNM IACS

Oblast

Počet
Počet
zkontrolovaných zkontrolovaných
žádostí
žadatelů

Počet kontrol

Přímé platby

2 797

5 336

3 092

Program rozvoje venkova

2 183

4 038

2 261

Horizontální plán rozvoje venkova
Společná organizace trhů v rámci IACS
KNM pouze DZES
Celkem (neduplicitně)

38

44

39

263

487

500

184

0

185

3 635

9 905

4 242

V roce 2018 bylo z celkového počtu 4 242 shledáno 2 910 kontrol s výhradami a připomínkami.
V následující tabulce jsou zobrazena nejčastější porušení u jednotlivých opatření.
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Tabulka 24 – Nejčastější porušení u jednotlivých opatření v rámci KNM IACS

Opatření/podmínka

Nejčastější
porušení týkající se
deklarované výměry

Greening

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB.

Na DPB žadatel neprovedl seč včetně odklizení biomasy
nebo pastvu nejpozději do 31. července a případnou
likvidaci nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy (na
DPB, kde nebyla ukončena pastva do konce listopadu,
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního
roku).

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Na DPB s deklarovanou zemědělskou kulturou trvalý
travní porost nebyl trvalý travní porost rozorán za
účelem jeho obnovy, přičemž plocha se nachází
v environmentálně citlivé ploše a DPB není certifikován
v rámci ekologického zemědělství dle nařízení Rady (ES)
č. 834/2007, v platném znění.

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Nebylo zjištěno porušení.

Bílkovinné plodiny

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Na DPB není v období od 1. června do 15. července
příslušného kalendářního roku zajištěn pokryv půdy ani
výskyt posklizňových zbytků s bílkovinnými plodinami
nebo jejich směsmi.

Konzumní brambory

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Výsadba nebyla provedena uznanou sadbou
v minimálním množství 2 t/ha.

Škrobové brambory

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Nebylo zjištěno porušení.

Cukrová řepa

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Nebylo zjištěno porušení.

Chmel

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Nebylo zjištěno porušení.

Ovocné druhy s vysokou
pracností

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB.

Na pěstební ploše DPB je pěstován ovocný druh,
který není podporovaným ovocným druhem s vysokou
pracností uvedeným v ust. § 23, odst. 2 nařízení vlády
ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ovocné druhy s velmi
vysokou pracností

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Minimální úroveň vlastní produkce žadatele na hektar plochy
u ovocného druhu meruňka nedosáhla minimální výše
referenční hodnoty 1,5 t/ha za příslušný kalendářní rok.

Zeleninové druhy
s vysokou pracností

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Nebylo zjištěno porušení.

Zeleninové druhy s velmi
vysokou pracností

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

Na DPB je pěstován druh zeleniny, který není
podporovaným druhem zeleniny s velmi vysokou
pracností uvedeným v ust. § 25 odst. 2 nařízení vlády ČR
č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Bahnice a kozy

Zjištěna plocha neohlášená
v Jednotné žádosti.

DPB, na kterém bylo paseno zvíře, není veden v evidenci
půdy (LPIS) na žadatele.

Mladý zemědělec

Program rozvoje venkova

Méně příznivé oblasti
(LFA, ANC, PPO)

Natura 2000 na
zemědělské půdě

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB.

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB.

Nejčastější
porušení týkající se
deklarované výměry

Nejčastější porušení podmínek platby/
opatření

Agroenvironmentálně
klimatická opatření

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB pro
podopatření Ošetřování
travních porostů/titul
obecná péče o extenzivní
louky a pastviny (AEKO/
D1).

Na DPB žadatel neprovedl seč včetně odklizení biomasy
nebo pastvu nejpozději do 31. července a případnou
likvidaci nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy (na
DPB, kde nebyla ukončena pastva do konce listopadu,
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku).

Ekologické zemědělství

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB pro opatření
Ekologické zemědělství /
titul ekologická produkce,
kultura trvalý travní porost
(EZ-T).

Na DPB žadatel neprovedl seč včetně odklizení biomasy
nebo pastvu nejpozději do 31. července a případnou
likvidaci nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy (na
DPB, kde nebyla ukončena pastva do konce listopadu,
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku).

Zalesňování zemědělské
půdy Programu rozvoje
venkova

Výměra dřeviny uvedená
v deklaraci zalesněných
pozemků přesahuje
výměru zjištěnou.

Počty životaschopných jedinců (sazenic jednotlivých
druhů stromků) klesly na DPB pod 80 % minimálního
počtu stanoveného vyhláškou č. 139/2004 Sb. Nižší
počet životaschopných jedinců je pod hranicí 60 %.

Zalesňování a zakládání
lesů

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou pro ostatní
dřevinu na DPB.

Počty životaschopných jedinců jednotlivých druhů
lesních dřevin klesly na DPB u dané dřeviny pod 80 %
minimálního počtu stanoveného v příloze č. 1 nařízení
vlády ČR č. 185/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nižší počet životaschopných jedinců je pod hranicí 60 %,
nebyla splněna podmínka, že k poklesu došlo působením
biotických nebo abiotických činitelů bez zavinění žadatele.

Natura 2000 v lesích

Plocha porostní skupiny se
zcela nenachází na území
Natury 2000.

Nebylo zjištěno porušení.

Lesnickoenvironmentální opatření

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou porostní skupiny.

U porostní skupiny byl v terénu zjištěn podíl MZD
(meliorační a zpevňující dřevina) nepřevyšující alespoň
o 5 % min. podíl MZD stanovený vyhláškou č. 298/2018 Sb.

Lesnickoenvironmentální
a klimatické služby
a ochrana lesů

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou porostní skupiny.

Zjištěný porostní typ hospodářského souboru neodpovídá
deklarovanému. Zjištěný porostní typ hospodářského
souboru je však součástí seznamu uvedeného v příloze
k nařízení vlády ČR č. 29/2016 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, pro podopatření Zachování porostního typu
hospodářského souboru.

Předčasné ukončení
zemědělské činnosti
Programu rozvoje
venkova

Zjištěn rozdíl mezi
bezpečnou výměrou
převedených DPB a jejich
skutečnou výměrou.

Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby (zaokrouhlené
na tisíce, na dvě desetinná místa) na celkových příjmech
(zaokrouhlené na tisíce, na dvě desetinná místa) ve
skutečnosti nečiní nejméně 55 % pro daný rok.

Nejčastější porušení podmínek platby/
opatření

Přímé platby

Jednotná platba na
plochu (SAPS)

Opatření/podmínka

Na DPB žadatel neprovedl seč včetně odklizení biomasy
nebo pastvu nejpozději do 31. července a případnou
likvidaci nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy (na
DPB, kde nebyla ukončena pastva do konce listopadu,
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního
roku).
Na DPB žadatel neprovedl seč včetně odklizení biomasy
nebo pastvu nejpozději do 31. července a případnou
likvidaci nedopasků do 30 dnů po skončení pastvy (na
DPB, kde nebyla ukončena pastva do konce listopadu,
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku).

Horizontální plán rozvoje venkova
Zalesňování zemědělské
půdy Horizontálního
plánu rozvoje venkova

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou DPB.

Na DPB není sklizeň produkčního porostu RRD prováděna
ve tří až šestiletých intervalech dle čestného prohlášení
u dané dřeviny.

Předčasné ukončení
zemědělské činnosti
Horizontálního plánu
rozvoje venkova

Není kontrolována výměra.

Nebylo zjištěno porušení.

Restrukturalizace
a přeměna vinic

Zjištěn rozdíl mezi
deklarovanou a skutečnou
výměrou osázené plochy
na DPB pro opatření
Změna odrůdové skladby
vinice.

Klučení vinice bylo zahájeno před kontrolou na místě.

Podpora na investice

Není kontrolována výměra.

Hodnoty nového dřevěného sudu / uzavřené dřevěné nádoby
na víno neodpovídají hodnotám uvedeným v žádosti.

Společná organizace trhů v rámci IACS

Cross-compliance
Dobrý zemědělský
a environmentální stav
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Není kontrolována výměra.

DZES 7 - Rozdíl mezi zjištěným a deklarovaným počtem
nebo druhem prvku na DPB.
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9.2 Oblast společné organizace trhů (mimo IACS)

9.3 Oblast projektových opatření Programu rozvoje venkova

U většiny opatření administrovaných v rámci společné organizace trhů (nemajících vazbu na plochu)
je prováděna kontrola na místě ve 100 % případů. V případech, kde se 100% kontrola nevyžaduje, je
výběr žadatelů ke kontrole na místě prováděn na základě analýzy rizik. Cílem kontrol na místě je ověření
podmínek pro poskytnutí finančních podpor a dodržení pravidel stanovených legislativou ČR a EU. Při
realizaci fyzických kontrol na místě se ověřuje, zda údaje deklarované žadatelem o podporu odpovídají
skutečnosti a jsou splněny veškeré závazky a povinnosti žadatele. Ověřování rozhodných skutečností
je zajišťováno odděleními inspekční služby na regionálních odborech SZIF, Oddělením kontrol 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.

SZIF realizuje kontroly projektových opatření Programu rozvoje venkova v souladu s prováděcím nařízením
Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění. Kontroly fyzické realizace projektu (správní kontroly) se
skládají z administrativní kontroly, která se provádí u 100 % zaregistrovaných Žádostí o proplacení
a kontroly na místě, která se u vybraných opatření provádí na vzorku operací. Kontroly na místě jsou
realizovány na základě vhodného výběrového souboru před vyplacením finančních prostředků alespoň
u 4 % veřejných výdajů každoročně vykázaných Evropské komisi a alespoň u 5 % veřejných výdajů
vykázaných Evropské komisi během celého programového období, resp. dle prováděcího nařízení Komise
(EU) č. 809/2014, v platném znění, alespoň u 5% veřejných výdajů každoročně vyplacených SZIF. Tyto
kontroly provádějí regionální odbory SZIF souběžně se správní kontrolou. Výběr vzorku ke kontrole
zajišťují zaměstnanci centrálního pracoviště SZIF, kde se tyto kontroly také důsledně vyhodnocují.
U operací investičního charakteru, u kterých musí být zachován účel projektu po dobu 5 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 centrálního pracoviště SZIF. V průběhu administrace Žádosti o dotaci
a Žádosti o proplacení jsou prováděny neplánované kontroly.

V roce 2018 bylo v oblasti SOT (mimo IACS) provedeno celkem 323 kontrol včetně kontrol škol. Oddělení
kontrol SOT na centrále realizovalo 63 kontrol na místě a na regionálních odborech bylo provedeno
celkem 260 kontrol. V součtech jsou započteny i doplňkové kontroly. Dále bylo realizováno celkem
53 inspekčních kontrol zaměřených na sledování kontrolní činnosti terénních inspektorů, případně na
vylepšení kontrolních postupů pro jednotlivé podpory, z toho 24 kontrol jednotlivými metodiky a 29
kontrol vedoucími oddělení inspekční služby (případně koordinátory inspekcí).

V roce 2018 bylo zaměstnanci centrálního pracoviště provedeno v souladu s čl. 52 prováděcího nařízení
Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění, celkem 131 kontrol ex-post. Nejčastějším zjištěním
v rámci kontrol ex-post bylo udělení korekce způsobilých výdajů vedoucích k vrácení části vyplacené
dotace. Nejvyšší částka poskytnuté dotace požadovaná k vrácení příjemcem dotace souvisela s kontrolou
ex-post, v rámci které došlo k uložení sankce za nedodržení lhůty vázanosti projektu na účel.

Graf 10 – Počet provedených KNM SOT v letech 2004–2018
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V roce 2018 bylo zjištěno porušení u 27 kontrol SOT. Níže je výčet nejčastějších porušení.
Tabulka 25 – Nejčastější porušení u jednotlivých opatření SOT (mimo IACS)
Opatření
Monitoring tržní produkce mléka a systém organizací
producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků

Registrace, sankce a poskytování finančních podpor
organizovaným pěstitelům ovoce a zeleniny
Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci
včelích produktů původem z území ČR a jejich uvádění
na trh
Skladování intervenčních zásob

Porušení

Nedoložení účetních dokladů k vyčísleným nákladům.

Tržní informační systém

Nedodržení metodického pokynu k sestavování výkazu
Maso (SZIF) 6-52 "Ceny placené zemědělcům za
dodaná jatečná zvířata".
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–– fakturované množství neodpovídá skutečně zjištěnému stavu
–– výdaje, ze kterých je stanovena dotace, nejsou realizovány z hlediska času v souladu s podmínkami
Pravidel pro žadatele
–– byly překročeny maximální limity výdajů, ze kterých je stanovena dotace, stanovené v Pravidlech
pro žadatele
–– nedostatky v zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace.

Chybné hlášení zaslané na SZIF; nepoužit přepočtový
koeficient 1,027 pro přepočet litrů mléka na kg mléka;
kontrolovaná osoba nedodávala syrové kravské mléko
(SKM) výlučně zpracovateli SKM.
Údaje uvedené ve výroční zprávě nebyly v souladu
se skutečností; zahrnutí neuznatelných výdajů mezi
výdaje, na které byla požadována dotace; nesprávně
uplatněný korunový ekvivalent k devizové platbě.
Chovatel včel nedržel nebo nevyužíval dotovaná
zařízení; kurz pro začínající včelaře netrval
požadovanou dobu nejméně 4 hodiny, zjištěno duplicitní
financování (dotace z více zdrojů na stejný účel).
Mechanické poškození skladovaných pytlů SOM
manipulační technikou.

Informační a propagační opatření pro zemědělské
produkty
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–– úhrada způsobilých výdajů není v souladu s podmínkami Pravidel
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9.4 Oblast operačních programů

9.4.3 Kontroly Národních dotací

9.4.1

SZIF se zavazuje dle Dohody o spolupráci mezi MZe a SZIF ze dne 7. února 2018, včetně platných
dodatků, zajistit u Národních dotací provádění kontrol na místě před a po vydání rozhodnutí v souladu
s Přílohou č.1 této Dohody.

Kontroly OP Rybářství 2007–2013

V rámci OP Rybářství 2007–2013 jsou kontroly prováděny dle nařízení Komise (ES) č. 498/2007,
v platném znění. Po ukončení realizace projektu a předložení žádosti o platbu byla provedena kontrola
fyzické realizace projektu před vyplacením finančních prostředků u 100 % zaregistrovaných žádostí
o platbu. Do roku 2020 jsou u vybraného vzorku projektů prováděny rovněž kontroly ex-post, které
ověřují dodržování povinností příjemce po dobu lhůty vázanosti projektu na účel dotace. Tyto kontroly se
provádějí minimálně u 10 % vzorku způsobilých výdajů investičního rázu z proplacených projektů, které
jsou ve lhůtě vázanosti.

V roce 2018 bylo realizováno celkem 434 kontrol na místě u dotačních programů Národních dotací.

V roce 2018 bylo v rámci OP Rybářství 2007–2013 realizováno 19 kontrol ex-post.
9.4.2 Kontroly OP Rybářství 2014–2020
V rámci OP Rybářství 2014 - 2020 jsou kontroly prováděny dle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1303/2013, v platném znění.
Po ukončení realizace projektu a předložení žádosti o platbu je před vyplacením finančních prostředků
u 100 % zaregistrovaných žádostí o platbu prováděna kontrola fyzické realizace projektu. Tato kontrola
se skládá z administrativní kontroly a kontroly na místě. Kontrola je prováděna zaměstnanci regionálních
odborů SZIF. V případě opatření Technická pomoc provádí kontroly zaměstnanci centrálního pracoviště
SZIF. V průběhu administrace žádosti o podporu, administrace hlášení o změnách a administrace žádosti
o platbu mohou být prováděny i neplánované kontroly.
Dalšími kontrolami na místě u příjemce jsou kontroly ex-post a fyzické kontroly závěrečných zpráv
o udržitelnosti projektu. Tyto kontroly ověřují dodržování povinností příjemce po dobu udržitelnosti
projektu. Kontroly ex-post jsou prováděny minimálně u 10 % vzorku projektů, stanoveného na základě
výpočtu způsobilých výdajů z proplacených projektů, které jsou ve lhůtě závazku. Kontroly závěrečných
zpráv udržitelnosti jsou prováděny minimálně u 5 % vzorku projektů.
V roce 2018 bylo v rámci OP Rybářství 2014 - 2020 realizováno 157 kontrol fyzické realizace projektu,
13 neplánovaných kontrol, 7 ex-post kontrol a 80 administrativních ověření průběžných zpráv
o udržitelnosti projektu.
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10. Přehled pohledávek a závazků

* Nesplacené finanční prostředky na financování intervenčních nákupů poskytnuté v souladu se Smlouvou o zápůjčce uzavřenou mezi
ČR-Ministerstvem financí a SZIF ze dne 10. 01. 2018, budou ve smyslu budoucí Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi ČR-Ministerstvem
financí a SZIF, označeny za splatné k datu 31. 12. 2019.

Tabulka 26 – Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2018
KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

Ve lhůtě splatnosti
(v Kč)

Po lhůtě splatnosti
(v Kč)

a) Společná zemědělská politika
Vratky podpor HRDP, PP, SOT, PRV
Sankce a penále
Poskytnuté zálohy na dotace
Pohledávky starého bloku
Ostatní pohledávky
Krátkodobé pohledávky - SZP celkem

6 194 228,86

370 372 648,68

0,00

28 332 650,08

500 000,00

0,00

0,00

490 247 933,78

333 000,00

10 571 634,19

7 027 228,86

899 524 866,73

Krátkodobé pohledávky - marketing celkem

Poskytnuté zálohy

B) Podle aktuálního způsobu řešení:
Exekuce

10 338,00

50 674,00
0,00

Krátkodobé pohledávky správní výdaje celkem

123 305 349,94

702 987,71

Krátkodobé pohledávky celkem

131 249 201,93

900 227 854,44

2 708 202 862,56

263 293,02

Zálohy na vratky

28 520 084,05

0,00

Záruky na licence a podpory SOT

12 939 209,89

0,00

0,00

45 965 924,48*

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
a) Společná zemědělská politika

Ostatní závazky
Krátkodobé závazky - SZP celkem

631 336,15

0,00

2 750 293 492,65

46 229 217,50

b) Marketing
Marketingové náklady

41 179 809,45

0,00

41 179 809,45

0,00

Zaměstnanci výplaty za 12/2018

35 597 357,00

0,00

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za 12/2018

21 216 814,00

0,00

Závazky - marketing celkem
c) Správní výdaje

Daň z příjmu placená zaměstnavatelem za 12/2018
Ostatní závazky
Krátkodobé závazky - správní výdaje celkem

Pohledávky starého bloku

0,00

652 313,71

Zápůjčka MF ČR

Sankce a penále

0,00

16 580 966,64

Závazky HRDP, PP, SOT, PRV

Vratky podpor HRDP, PP, SOT, PRV

916 623,13

106 714 045,30

Ostatní pohledávky

A) Podle druhu:

916 623,13

c) Správní výdaje
Pohledávky za zaměstnanci

Tabulka 27 – Přehled všech pohledávek za dlužníky k 31. 12. 2018

Ostatní krátkodobé pohledávky

b) Marketing
Ostatní pohledávky

Státní zemědělský intervenční fond eviduje k 31. prosinci 2018 pohledávky vzniklé z titulu SZP po lhůtě
splatnosti v celkové výši 899 524 866,73 Kč. Všechny pohledávky za dlužníky je možné rozdělit do
několika skupin (viz tabulka níže).

6 180 606,00

0,00

91 197 289,94

251 976,59

154 192 066,94

251 976,59

Částka (v Kč)
307 879 278,20
6 086 450,48
490 247 933,78
11 404 634,19
78 788 339,84

Žaloby

365 306 377,46

Konkurs, insolvence, likvidace, jiný způsob

155 644 969,20

C) Upuštěno od vymáhání v roce 2018:
Upuštěno od vymáhání v roce 2018

4 238 740,01

Pohledávky, na které byly vydány exekuční tituly a kde v současné době probíhá některý ze způsobů
exekuce podle ustanovení § 90 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Pohledávky představující např. neuhrazený dluh apod., které se nachází ve stádiu, kdy Odbor legislativně
právní podal na dlužníka žalobu.
Případy, kdy jsou dlužníci v konkurzu a pohledávky Státního zemědělského intervenčního fondu jsou do
konkurzu řádně přihlášeny. Státní zemědělský intervenční fond čeká na rozdělení konkurzní podstaty či
jiný způsob skončení konkurzu. Je otázkou, do jaké míry budou jednotlivé pohledávky uspokojeny. Případy,
kdy je dlužník v insolvenci nebo v likvidaci a vymáhaná pohledávka byla přihlášena do insolvenčního
řízení nebo do likvidace a případy, kdy nebylo zahájeno vymáhání.
Pohledávky, u kterých SZIF využil veškerých prostředků k jejich vymožení avšak bezúspěšně, proto bylo
rozhodnuto ve smyslu § 35 odst. 1 písm. c) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, upustit od vymáhání a nepokračovat ve zpětném vymáhání, ve znění
pozdějších předpisů.

d) Zúčtování daní
DPH vyrovnání s FU
Krátkodobé závazky zúčtování daní celkem
Krátkodobé závazky celkem
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0,00

4 514 262,00

0,00

2 950 179 631,04

46 481 194,09
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11. Personální politika

Výběrová řízení

S účinností od 1. ledna 2018 byl schválen plánovaný počet systemizovaných míst 1 345 (z toho 1 192
služebních a 153 pracovních míst).
V souvislosti s navýšením počtu systemizovaných míst byl v roce 2018 vydán Služební předpis generálního
ředitele č. 8/2017 „Rozhodnutí o organizační změně“, a to především za účelem uvést organizační
strukturu do souladu se 4. systemizací služebního úřadu dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve
znění pozdějších předpisů. Organizační změny optimalizovaly a zkvalitňovaly řídící procesy v rámci SZIF
a posilovaly činnosti jednotlivých organizačních útvarů. Dále byl vydán Služební předpis generálního
ředitele č. 11/2017 „Organizační řád SZIF“ včetně Organizačních schémat. Organizační struktura SZIF
k 31. prosinci 2018 je uvedena ve Schématu č. 1.

Během roku 2018 bylo vyhlášeno celkem 312 výběrových řízení, z toho 160 na obsazení služebních
míst podle Zákona o státní službě a 152 na obsazení služebních nebo pracovních míst na základě
pracovního poměru. K nejhůře obsazovaným pozicím z důvodu odbornosti patřil i nadále právník, ICT
specialisté pro projektové řízení a kybernetickou bezpečnost a specialisté do nově vzniklého Oddělení
Compliance. Nedostatek vhodných uchazečů na uvedené pozice odráží současný stav na trhu práce.
V roce 2018 byl SZIF jako dobrý zaměstnavatel prezentován na 4 veletrzích pracovních příležitostí.
Tradičně se jednalo o Veletrh pracovních příležitostí na ČZU v Praze, Kariérní den Mendelu v Brně, nově
o Eures Jobday v Českých Budějovicích a veletrh Šance na VŠE v Praze. Od října jsou v provozu nové
kariérní stránky SZIF www.pojdpomahatzemedelstvi.cz.
Graf 12 – Kvalifikační struktura zaměstnanců k 31.12.2018

Složení zaměstnanců

1%
15%

K 31. prosinci 2018 bylo v evidenčním stavu 1 299 zaměstnanců (z toho 1 045 státních zaměstnanců
a 254 zaměstnanců v pracovním poměru), 65 % tvoří ženy a 35 % muži. Jejich průměrný měsíční plat
za rok 2018 činil 40 507 Kč. Zákon o státní službě umožňuje obsadit služební místo zaměstnancem
v pracovním poměru, je-li místo obsazováno na dobu určitou jako zástup za dlouhodobě nepřítomného
zaměstnance. Z tohoto důvodu je počet zaměstnanců v evidenčním stavu v pracovním poměru vyšší než
systemizovaných pracovních míst. Počet zaměstnanců v mimoevidenčním stavu byl 158.

1%
7%

Vysokoškolské magisterské vzdělání
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76%

20–25 let
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32%

Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské bakalářské vzdělání

Graf 11 – Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2018

26%

Střední vzdělání

Vysokoškolské doktorské vzdělání

Školení a vzdělávání zaměstnanců
V oblasti vzdělávání zaměstnanců Fondu je postupováno dle požadavků vyplývajících ze Zákona o státní
službě, dle Služebního předpisu náměstka ministra vnitra č. 9/2015, kterým se stanoví Rámcová
pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech a dle dalších vnitřních předpisů Fondu.
V oblasti školení a průběžného vzdělávání bylo celkem evidováno 4 410 účastí zaměstnanců. V oblasti
vzdělávání představených bylo evidováno celkem 361 účastí zaměstnanců. Jazykového vzdělávání se
zúčastnilo celkem 93 zaměstnanců.
Ochrana bezpečnosti zaměstnanců
Pravidelně prováděným školením v oblastech bezpečnosti nových a stávajících zaměstnanců je
kontinuálně kladen důraz na zvyšování bezpečnostního povědomí zaměstnanců SZIF, vytvoření zdravého
a bezpečného prostředí pro práci zaměstnanců a zajištění odstraňování rizik tak, aby se předcházelo
vzniku pracovních úrazů. V průběhu roku proběhlo periodické školení zaměstnanců SZIF v oblasti BOZP
a PO, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informací a dat, ochrany osobních údajů, protikorupčních opatření,
předcházení podvodům a nesrovnalostem.
V roce 2018 byl registrován 1 pracovní úraz s pracovní neschopností zaměstnance ve služebním
poměru a 6 pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.
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12. Mezinárodní spolupráce
Komunikace s EU
Státní zemědělský intervenční fond komunikuje s institucemi Evropské unie jako je například Evropská
komise (EK) a Evropský účetní dvůr (EÚD) prostřednictvím Stálého zastoupení České republiky při EU
(SZEU) v Bruselu. Žádosti a dotazy jsou předávány Oddělení zahraničních vztahů písemně převážně
formou TIC (Telegram in Claris) a to buď elektronicky, nebo v listinné podobě. Úkoly, plynoucí z žádostí
EK nebo EÚD, jsou dále předávány odborným útvarům SZIF ke zpracování a hotové odpovědi odesílány
prostřednictvím SZEU příslušnému orgánu EU. V průběhu roku 2018 bylo formou TIC doručeno
k vypracování celkem 53 žádostí se stanovenými termíny. Termíny odeslání všech odpovědí byly dodrženy.
Kromě žádostí a dotazů jsou doručovány také dokumenty informativního charakteru, jako například
prováděcí rozhodnutí Komise (EK). Prostřednictvím těchto rozhodnutí jsou předávány informace, týkající
se zpravidla měsíčních plateb z EZZF, schválených programů a projektů apod. V roce 2018 bylo doručeno
celkem 19 prováděcích rozhodnutí Komise.

Zahraniční pracovní cesty
V roce 2018 vyslal SZIF své experty na celkem 276 zahraničních cest za účelem účasti na řídících
výborech EK, Výborech zemědělských fondů, pracovních skupinách Rady EU, workshopech, bilaterálních
jednáních s EK/SZEU či mezinárodních konferencích.
Jako každý rok se experti SZIF zúčastnili konference Panta Rhei a Konference ředitelů platebních agentur
EU, které se konají 2x ročně, a dále odborných konferencí AMADEUS (pro auditory platebních agentur
a evropských auditních subjektů) a MARS/JRC (využití technologií, postupů, kontrol a monitoringu
k řízení SZP).
Zahraniční cesty byly zajištěny expertům, kteří v zahraničí reprezentovali SZIF na mezinárodních
výstavách a veletrzích (např. Grüne Woche v Berlíně, Sial v Paříži).

Mezinárodní výměna informací
Mezinárodní spolupráce s platebními agenturami (PA) ostatních členských států EU probíhá především
v oblasti výměny informací, a to buď přímo mezi SZIF a PA členského státu EU nebo v rámci webové
platformy Learning Network, která slouží k výměně zkušeností a k hájení zájmů platebních agentur EU.
V roce 2018 zajistil SZIF studijní návštěvy pro 10 zahraničních delegací, a to pro experty kosovské
zemědělské agentury v rámci předvstupního programu TAIEX, delegaci čelních představitelů moldavské
agentury AIPA v rámci předvstupního programu Twinning, delegaci zemědělského výboru parlamentu
Albánie a delegaci zástupců zemědělského sektoru z Jižní Korey. Dále zorganizoval přijetí zástupců
platebních agentur z Bulharska, Chorvatska, Turecka a tři odborné studijní návštěvy ze slovenské
platební agentury. K nejčastěji diskutovaným tématům patřila například generační obměna venkova,
využití satelitních údajů, propagační opatření, kontroly, metodika a realizace interního auditu a GDPR.
Pořádání mezinárodních konferencí
V květnu 2017 uzavřel SZIF formální dohodu s Evropskou komisí – ředitelstvím pro výzkum (DG JRC)
o uspořádání mezinárodní konference MARS v roce 2019 v České republice. Ve spolupráci s DG
JRC byly zahájeny první přípravné organizační kroky (výběrové řízení na pronájem konferenčních
prostor). Konference MARS je zaměřena především na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti využití
nejmodernějších technologií a postupů v oblasti zemědělství, jeho kontrol a monitoringu a na efektivnější
řízení Společné zemědělské politiky.
Mezinárodní spolupráce – twinningový projekt
SZIF jako juniorní partner spolu s platebními agenturami Rakouska a Polska již od roku 2016 spolupracoval
na mezinárodním podpůrném twinningovém projektu EU pro Moldavsko a vysílal nominované experty
SZIF na zahraniční mise. Cílem projektu bylo posílit institucionální kapacity moldavské agentury (AIPA)
jako platební agentury země, která není členem EU, k právnímu řádu EU a přenos zkušeností a znalostí
mezi státy v rámci Asociačních dohod a Dohod o partnerství a spolupráci s EU v oblasti subvencování,
konkrétně pomoc s přechodem od post-investičních dotací v oblasti rozvoje venkova k postupům dle
metodiky EU. V rámci projektu se v průběhu roku 2018 uskutečnilo 16 zahraničních misí. Na konci
roku došlo v Kišiněvě k ukončení projektu.
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13. Vztahy s veřejností
Komunikace s veřejností
Jedním ze základních nástrojů pro komunikaci se širokou veřejností jsou webové stránky
www.szif.cz, kde je možné najít veškeré informace, které se týkají Společné zemědělské politiky
a možností dotací např. v rámci přímých plateb, Programu rozvoje venkova nebo Operačního programu
Rybářství či národních dotací.
Dalším významným nástrojem je Portál farmáře, který slouží výhradně žadatelům o dotace, kteří
zažádali o přístup. Zde mohou podávat žádosti, sledovat průběh administrace a provádět některé změny.
Důležitou úlohu má také Infolinka SZIF, na kterou se v roce 2018 obrátila zemědělská veřejnost
s celkovým počtem 17 257 zaznamenaných dotazů, z toho 12 227 bylo telefonických a 5 030 dotazů
v podobě emailu nebo dopisu. Vyřizování metodických dotazů probíhá ve spolupráci s metodiky
z odborných útvarů centrály a regionálních odborů.
Pro rozšíření povědomí o činnosti SZIF jsou využívány také sociální sítě: Facebook, Twitter, LinkedIn
a Instagram, kam jsou aktuálně vkládány nejen důležité informace, ale i zajímavosti o SZIF a problematika
související se zemědělstvím. Jsou zde také vyřizovány relevantní dotazy a komentáře veřejnosti.
SZIF vydává na svých webových stránkách jako dvouměsíčník „Newsletter“. Tento zpravodaj je
v elektronické podobě zasílán také prostřednictvím direct mailingu zájemcům přihlášeným k rozesílání
novinek ze SZIF. V Newsletteru je odborná i laická veřejnost informována o zajímavostech a aktualitách
z oblasti zemědělství, venkova a dotací. Zveřejňují se zde články k aktuálním tématům, rozhovory
s odbornými pracovníky nebo příjemci dotací, informace k různým akcím s účastí SZIF – veletrhy,
výstavy, propagace značek kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. Některé části Newsletteru
jsou využívány i na sociálních sítích.
Komunikace s médii a inzerce
SZIF pravidelně informuje o své činnosti, a to především prostřednictvím tiskových zpráv, výstupů pro
televizi a rozhlas, článků v odborných periodikách (např. Zemědělec, regionální deníky, Potravinářský
obzor, Potravinářská revue a další). Dále zajišťuje uveřejnění povinných údajů, vyřizuje písemné
i telefonické dotazy novinářů a dle potřeby pořádá tiskové konference – v roce 2018 konferenci
k vyhodnocení efektivity kampaně ke kvalitním potravinám a představení edukačního programu pro děti.
Dále proběhla také tisková konference k veletrhu Země živitelka, na které byla představena společná
expozice SZIF a kvalitních potravin. V průběhu roku 2018 SZIF odpověděl na více než 100 podnětů ze
strany médií a vydal 106 tiskových zpráv.

14. Poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím
Výroční zpráva Státního zemědělského intervenčního fondu je zveřejňována na základě §18 odst. 1
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů
veřejné zprávy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje SZIF informace žadatelům buď na základě žádosti, nebo zveřejněním.
Žadatelé mohou získat potřebné informace o činnosti SZIF rovněž dálkovým přístupem na internetové
stránce www.szif.cz.
Tabulka 28 – Počet poskytovaných informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Povinnost podle § 18, odst. 1
a) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Počet poskytnutých
informací
17

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí

2

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence

0

e) počet stížností podaných podle § 16a (z toho 1 stížnost byla vyřízena
autoremedurou, 3 stížnosti byly vyřízeny Ministerstvem zemědělství)

4

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Celkem

0
23

Výstavy a prezentace SZIF
Součástí komunikace s veřejností je rovněž účast a prezentace Fondu na významných zemědělských
výstavách a veletrzích. Cílem těchto akcí je rozšířit povědomí odborné i laické veřejnosti o činnostech
SZIF, zvláště o možnostech poskytování zemědělských dotací. V roce 2018 se SZIF zúčastnil 14 výstav.
Odbor administrace podpory kvalitních potravin připravil samostatně: IGW, RegFoodFest Regiontour, For
Gastro, Sial Paris a formou společné expozice s Odborem vnějších vztahů a příslušných RO (informační
pult): Salima, Techagro, Wine Prague, Země živitelka, Podzimní Flora Olomouc. Odbor vnějších vztahů
zajišťoval samostatně ve spolupráci s příslušnými RO: Jarní Zemědělec, Jarní Flora Olomouc, Naše pole,
Zahrada Čech a Podzimní Zemědělec.
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15. Činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů podle GDPR

16. Závěr

SZIF si uvědomuje důležitost zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob, jak je upravena nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení GDPR). SZIF zohledňuje toto nařízení
ve vztahu ke zpracování všech osobních údajů, které využívá pro naplnění svého poslání a svých cílů.
S ohledem na dodržení povinností vyplývajících z tohoto nařízení byla na SZIF ustanovena funkce
Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož činnost je vykonávána oddělením Compliance.

Státní zemědělský intervenční fond v roce 2018 významně přispěl k realizaci opatření Společné zemědělské
politiky. Při své činnosti postupoval v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
a s nařízeními EU a vlády ČR vydanými k provádění Společné zemědělské politiky.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů plní úkoly dle čl. 39 nařízení GDPR. K hlavním jeho činnostem
za rok 2018 patřilo především poskytování informací a poradenství vedoucím jednotlivých útvarů
a zaměstnancům o jejich povinnostech vyplývajících z nařízení GDPR (v tomto ohledu Pověřenec
zpracovával konkrétní stanoviska k různým oblastem zpracování osobních údajů) a dále provádění
monitoringu souladu osobních údajů s tímto nařízením.

Výroční zpráva o činnosti SZIF a účetní závěrka za rok 2018 byla schválena Poradou vedení SZIF dne
12. března 2019 a vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF dne 27. března 2019.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů bylo dále vypracováno a následně na oficiálních internetových
stránkách www.szif.cz uveřejněno Oznámení o ochraně osobních údajů, jehož smyslem je seznámit
subjekty údajů s tím, jak jejich osobní údaje SZIF zpracovává, zabezpečuje a jaká mohou uplatňovat
práva v souvislosti tímto zpracováním. Dalším významným výstupem Pověřence pak bylo vydání
interního Informativního materiálu Pověřence určeného všem zaměstnancům SZIF zpracovávající
osobní údaje.
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F. Názvy opatření a dotačních programů
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PŘÍJMY

v Kč
Položka
rozpočtové
skladby
1221
1227
1321
1322
1331
1332
1333
1334
1335
1338
1706
2111
2112
2114
2119
2132
2141
2143
2211
2212
2221
2222
2229
2310
2322
2324
2328
2329
2342
2411
2412
2420
2439
2441
2442
2449
2452
2459
2460
2512
3119
3201
3202
4113
4116
4211
4213
4214
4216
4151
4153

Název
Spotřební daň z minerálních olejů
Audiovizuální poplatky
Daň silniční
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic
Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze zemělského půdního fondu
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
Registrační a evidenční poplatky za obaly
Dávky z cukru
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
Mýtné
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Příjmy z úroků (část)
Kurzové rozdlíly v příjmech
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
Ostatní přijaté vratky transferů
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Neidentifikované příjmy*
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Platby za odebrané množství podzemní vody
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů - FO
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů
Splátky půjčených prostředků od obcí
Splátky půjčených prostředků od krajů
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
Splátky půjčených prostředků od vysokých škol
Splátky půjčených prostředků od ostatních zřízených a podobných subjektů
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Podíl na dávkách z cukru
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku
Příjmy z prodeje akcií
Příjmy z prodeje majetkových podílů
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
Investiční přijaté transfery ze zvláštních fondů ústřední úrovně
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery od cizích států
Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie
PŘÍJMY CELKEM

III. změna rozpočtu
na rok 2018

50 000
147 473 708

Položka
rozpočtové
skladby

Skutečnost roku
2018

1 351
3 000
110 299 383

56 977
1 165 327

81 049
117 426
20 928 778
44 506 487

10 000

270
919 400

108 200 000
45 104 601 958

10 247 936
31 584 564 507

49 000 000

1 974 312

5 438 890 044
2 574 000
202 000
50 851 001 710

5 615 259 442
1 169 829
44 289
37 391 339 763

*
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VÝDAJE
Název

v Kč
III. změna rozpočtu
na rok 2018

Skutečnost roku
2018

60 754 877
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
60 975 000
5013
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě
575 429 000
572 467 557
14 925 000
50 000
5013
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě - TP PRV
5019
Ostatní platy
50 000
5021
Ostatní osobní výdaje
7 000 000
4 880 151
5021
Ostatní osobní výdaje - TP PRV
7 462 000
962 365
5021
Ostatní osobní výdaje - twinning
1 100 000
858 372
5021
Ostatní osobní výdaje - TAIEX
150 000
5024
Odstupné
500 000
189 363
5025
Odbytné
2 000 000
376 800
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
58 000
48 000
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
17 008 000
16 250 768
5031
Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. pol. zam. zaměstnanců ve státní službě
143 857 000
142 988 085
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti - TP PRV
1 866 000
177 711
5031
Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti - odměny TP PRV
3 732 000
12 500
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti - twinning
275 000
214 594
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zaměstnanosti - TAIEX
38 000
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6 123 000
5 849 155
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců ve státní službě
51 789 000
51 666 626
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - TP PRV
672 000
63 981
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - odměny TP PRV
1 343 000
4 500
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - twinning
99 000
77 254
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - TAIEX
14 000
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
60 000
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
11 961
30 000
5042
Odměny za užití počítačových programů
709 987
2 000 000
5132
Ochranné pomůcky
2 300 000
1 593 410
5133
Léky a zdravotnický materiál
71 000
41 951
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
816 000
743 107
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26 826 000
17 824 958
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
18 222 000
15 784 454
5141
Úroky vlastní
2 000 000
1 277 572
5142
Kurzové rozdíly ve výdajích
100 000
57 449
5151
Studená voda
2 075 000
1 454 458
5152
Teplo
6 325 000
4 372 804
5153
Plyn
1 340 000
677 470
5154
Elektrická energie
9 774 000
5 481 096
5156
Pohonné hmoty a maziva
8 000 000
7 176 676
5161
Poštovní služby
11 400 000
10 077 086
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
18 000 000
7 332 304
5163
Služby peněžních ústavů
1 980 000
1 810 339
5164
Nájemné
26 910 000
22 787 944
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
7 880 000
7 252 296
5167
Služby školení a vzdělávání
6 500 000
5 672 048
5168
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
482 870 000
470 220 274
5169
Nákup ostatních služeb
420 820 000
241 520 385
5171
Opravy a udržování
24 950 000
15 994 379
5172
Programové vybavení
44 100 000
35 211 858
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 800 000
10 225 629
5175
Pohoštění *
1 684 000
5 021 577
5176
Účastnické poplatky na konference
650 000
540 706
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
50 000
9 151
5191
Zaplacené sankce
50 000
5192
Poskytnuté náhrady
750 000
155 766
5194
Věcné dary
300 000
279 526
5195
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
465 000
5199
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
10 000
1 166 438
5212
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
13 521 892 854
9 589 714 780
5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
29 930 047 537
21 014 908 816
142 932 971
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
139 839 530
K překročení rozpočtu položky došlo v důsledku vyplacení finančních prostředků na TP PRV a TP PRV - CSV, které budou refundovány zpětně.
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Položka
rozpočtové
skladby
5222
5223
5229
5311
5312
5321
5323
5329
5332
5333
5334
5339
5342
5361
5362
5363
5365
5424
5424
5493
5494
5512
5641
5659
5660
5901
5909
6111
6119
6121
6122
6123
6125
6129
6130
6312
6313
6319
6321
6322
6323
6329
6331
6332
6339
6341
6342
6349
6352
6354
6359
6371
6413
6419
6429
6449
6459
6901
6909
5123

**

Název

III. změna rozpočtu
na rok 2018
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FINANCOVÁNÍ

v Kč
Skutečnost roku
2018

Neinvestiční transfery spolkům
133 378 467
104 176 648
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem
5 536 743
3 787 538
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
23 738 169
22 207 557
Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
37 994 246
22 841 622
Neinvestiční transfery státním fondům
108 200 000
10 247 936
Neinvestiční transfery obcím
17 077 442
13 076 388
Neinvestiční transfery krajům
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
1 000 000
Neinvestiční transfery vysokým školám
93 663 107
65 849 398
Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi
Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím
11 889 546
7 167 960
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
88 815 824
51 349 437
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů
13 082 000
12 707 127
Nákup kolků
20 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
400 000
9 440 571
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5 000 000
37 576
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům
Náhrady mezd v době nemoci
300 000
230 323
Náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců ve státní službě
2 400 000
1 754 406
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru
Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
40 000
1 081
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
Neinvestiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
Nespecifikované rezervy
217 077 000
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
387 408 000
4 114 456
Programové vybavení
257 000 000
203 151 383
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
6 100 000
2 650 154
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
8 900 000
1 798 024
Dopravní prostředky
10 100 000
10 068 769
Výpočetní technika **
76 000 000
112 344 574
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený
1 165 000
732 793
Pozemky
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
1 242 236 598
1 196 870 404
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
3 265 903 736
3 186 555 585
Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům
Investiční transfery obecně prospěšným společnostem
1 000 000
Investiční transfery spolkům
7 019 142
5 520 156
Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
14 276 839
13 425 124
Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
74 532
Investiční transfery státnímu rozpočtu
848 807 965
819 364 967
Investiční transfery státním fondům
49 000 000
1 974 312
Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům
Investiční transfery obcím
179 979 222
170 243 801
Investiční transfery krajům
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
1 000 000
Investiční transfery vysokým školám
3 707 717
2 152 539
Investiční transfery veřejným výzkumným institucím
263 202
247 500
Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
3 051 143
1 645 385
Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
Ostatní investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům
Ostatní investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně
Investiční půjčené prostředky ostatním příspěvkovým organizacím
Rezervy kapitálových výdajů
Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené
160 076 000
600 000
Podlimitní technické zhodnocení
23 677
VÝDAJE CELKEM
52 914 728 002
38 552 600 015
K překročení rozpočtu položky došlo v důsledku vyplacení finančních prostředků na TP PRV a TP PRV - CSV, které budou refundovány zpětně.
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Ukazatel
I

1
2
3
4
5

II

6
7
8
9
10

I + II

Financování domácí (1+2+3+4+5)

Změna stavu krátkodobých dluhopisů
Změna stavu dlouhodobých dluhopisů
Změna stavu krátkodobých půjček
Změna stavu dlouhodobých půjček
Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity

Financování ze zahraničí (6+7+8+9+10)
Změna stavu krátkodobých dluhopisů
Změna stavu dlouhodobých dluhopisů
Změna stavu dlouhodobých půjček
Změna stavu krátkodobých půjček
Změna stavu hotovostí a operace řízení likvidity
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Položka rozpočtové skladby
(+) 8111, (-) 8112
(+) 8121, (-) 8122
(+) 8113, (-) 8114
(+) 8123, (-) 8124
(±) 8115, (+) 8117, (-) 8118,
(±) 8125, (+) 8127, (-) 8128
(+) 8211 / (-) 8212
(+) 8221 / (-) 8222
(+) 8213 / (-) 8214
(+) 8223 / (-) 8224
(±) 8215, (+ ) 8217 / (-) 8218,
(± ) 8225, (+ ) 8227 / (-) 8228

v Kč
III. změna rozpočtu
na rok 2018

Skutečnost roku
2018

2 063 726 292

1 161 260 252

-174 362 708

-128 396 784

2 238 089 000

1 289 657 036

0

0

2 063 726 292

1 161 260 252

Komentář
řádek I.3: .V roce 2018 byla čerpána a zároveň splacena zápůjčka na intervenční nákupy ve výši 21 000 000 Kč a splacena zápůjčka poskytnutá v roce 2016 ve
výši 128 396 784 Kč
řádek I.5: Částka 1 289 657 036 Kč představuje rozdíl zůstatku na účtech SZIF k 1. lednu 2018 a 31. prosinci 2018.
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DLUH

v Kč
Číslo účtu z rozvahy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dlouhodobé dluhopisy a směnky
Krátkodobé dluhopisy a směnky
Dlouhodobé bankovní úvěry
Krátkodobé bankovní úvěry
Jiné krátkodobé půjčky
Dlouhodobé finanční výpomoci
z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty
Krátkodobné finanční výpomoci
z toho: Finanční výpomoci mezi rozpočty
Dlouhodobé závazky z ručení
Krátkodobé závazky z ručení

III. změna rozpočtu
na rok 2018

453, 457
283, 282, 322
451
281
289
452

Skutečnost roku
2018

0

45 965 924

0

45 965 924

326
456
362

Komentář
řádek 5: Částka ve výši 45 965 924 Kč představuje nesplacenou zápůjčku na intervenční nákupy poskytnutou v roce 2016.
Sestavil: Ing. Eva Vozábalová
Datum a podpis: 18.2.2019
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Příloha C

Příloha D
Rozpočet a jeho změny

Přehled
ukazatelů finančního hospodaření
Státního zemědělského intervenčního fondu
za rok 2018

Rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 schválila Poslanecká sněmovna
parlamentu ČR dne 19. prosince 2017 usnesením č. 70.

I. změna rozpočtu
v tis.Kč
UKAZATEL

rozpočet 2018
schválený
upravený

skutečnost
2018

plnění
v%

Společná zemědělská politika

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
z toho: ze státního rozpočtu
PŘÍJMY CELKEM

50
174 433
0
33 712 761
33 588 455
33 887 244

50
147 484
0
50 703 468
50 543 492
50 851 002

1
177 159
920
37 213 260
37 199 824
37 391 340

2,0
120,1
x
73,4
73,6
73,5

VÝDAJE
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Ostatní výdaje
VÝDAJE CELKEM

29 219 731
4 738 950
0
33 958 681

46 779 067
6 135 661
0
52 914 728

32 823 855
5 728 745
0
38 552 600

70,2
93,4
x
72,9

-71 437

-2 063 726

-1 161 260

x

71 437

2 063 726

1 161 260

x

0

2 238 089
0
-174 363
0

1 289 657
0
-128 397
0

x
x
x
x

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
FINANCOVÁNÍ
z toho:
- změna stavů na bankovních účtech
- změna stavů bankovních úvěrů
- změna stavů nebankovních půjček
- saldo finančního investování

0
71 437
0

I. změna rozpočtu SZIF na rok 2018 byla projednána a schválena Poradou vedení SZIF dne 13. března
2018, vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF dne 28. března 2018 a schválena Ministerstvem zemědělství
dne 3. května 2018.

Zdroje
Zůstatek na účtech Společné zemědělské politiky
Po zpracování účetní závěrky za rok 2017 byl vykázán zůstatek finančních prostředků na účtech Společné
zemědělské politiky ve výši 1 743 230 tis. Kč, o který se navýšil rozpočet v roce 2018 takto:
Přímé platby
Společná organizace trhů
Program rozvoje venkova

- ČR část o

406 tis. Kč

- EU část o

731 907 tis. Kč

- ČR část o

54 422 tis. Kč

- EU část o

54 006 tis. Kč

- ČR část o

229 982 tis. Kč

- EU část o

672 507 tis. Kč

Dotace z kapitoly MZe na rok 2018
V rámci schvalování státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR došlo k úpravě dotace
kapitoly Ministerstva zemědělství, která měla dopad na příjmovou část rozpočtu Státního zemědělského
intervenčního fondu. Úprava se týkala snížení dotace pro SZIF na Program rozvoje venkova - ČR část
o 500 000 tis. Kč. Původní rozpočet SZIF na rok 2018, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou ČR
dne 19. prosince 2017 bez připomínek (v původní výši) byl z tohoto důvodu dodatečně upraven před
I. změnou.
Dotace z nespotřebovaných výdajů MZe

Vypracoval:

Kontroloval:

jméno:

Ing. Zdeněk Stratil

jméno:

Ing. Dana Čekanová

telefon:

703 181 100

telefon:

703 197 364

podpis:

podpis:

Datum: 15.2.2019

Dopisem MZe ze dne 1. března 2018 pod č.j.: 8805/2018-MZE-11151 byly SZIF sděleny dotace
z nespotřebovaných výdajů MZe minulých let v celkové výši 13 644 922 tis. Kč, z toho na:
Přímé platby

- ČR část o

22 755 tis. Kč

- EU část o

10 428 705 tis. Kč

Společná organizace trhů

- ČR část o

65 446 tis. Kč

Společná organizace trhů
(včelařské produkty)

- ČR část o

5 316 tis. Kč

- EU část o

10 689 tis. Kč

- ČR část o

2 194 362 tis. Kč

- EU část o

917 649 tis. Kč

Program rozvoje venkova

Užití zdrojů
Podpora soukromého skladování
Rozpočet položky byl upraven s ohledem na již uzavřené dlouhodobé smlouvy a byl stanoven v nejnižší
předpokládané výši.
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Intervenční skladování SOM

Marketing

Protože v roce 2017 nedošlo k prodeji nakoupeného a skladovaného SOM a vzhledem k tomu, že cena
SOM byla nadále velice nízká, byl v roce 2018 očekáván další nákup SOM spojený s jeho následným
skladováním. Dle této skutečnosti byl navýšen rozpočet položky intervenční skladování SOM.

V rámci Evropskou komisí notifikovaného programu „Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin“
je realizována podpora značek Bioprodukt ekologického zemědělství a evropského loga Ekologická
produkce. Část rozpočtu v rámci projektu kvalitních potravin/KLASA je z tohoto důvodu alokována
na prezentaci výše uvedených značek zejména v rámci výstav a veletrhů, ochutnávek, aktivit public
relations, prezentace na webu a v mediální kampani. S ohledem na tuto skutečnost byla přesunuta část
finančních prostředků z rozpočtu Podpory biopotravin a produktů ekologického zemědělství do rozpočtu
Kampaň na podporu kvalitních potravin.

Podpora propagace zemědělských produktů
Výše rozpočtu položky byla snížena z důvodu poklesu kurzu CZK/EUR.
Rezerva SOT
V rámci SOT - část EU došlo v I. změně rozpočtu Společné zemědělské politiky k vytvoření rezervy
SOT, která zahrnovala nevyužité prostředky předchozích let - zůstatek na účtech SOT z roku 2017
a nespotřebované výdaje MZe minulých let.
Marketing
Zůstatek na účtech marketingu
K 31. prosinci 2017 byl na účtech marketingu vykázán zůstatek finančních prostředků ve výši 114 803
tis. Kč, který byl v souladu s ustanovením § 6a odst. 4 zákona č. 256/2000 Sb. převeden do roku 2018
na provádění marketingových činností.
Správní výdaje
Zdroje správních výdajů SZIF na rok 2018 byly navýšeny o zůstatek na účtech správních výdajů z roku
2017 ve výši 380 056 tis. Kč. V rámci I. změny rozpočtu správních výdajů byla zpřesněna výše rozpočtu
na Technickou pomoc PRV a Technickou pomoc – projekt personální a mzdový. Nově byl zařazen rozpočet
na položku Technická pomoc OP Rybářství.
Změny oproti rozpočtu SZIF na rok 2018 schválenému Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
představovaly celkové zvýšení zdrojů a jejich užití na Společnou zemědělskou politiku o 15 388 152 tis. Kč
a marketingovou činnost o 114 803 tis. Kč. Současně se zvýšily zdroje a jejich užití na správní výdaje
o 445 496 tis. Kč. Uvedené zvýšení zdrojů a jeho čerpání nemělo dopad do Státního rozpočtu.

II. změna rozpočtu
II. změna rozpočtu SZIF na rok 2018 byla projednána a schválena Poradou vedení SZIF dne 26. června
2018, vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF dne 11. července 2018 a schválena Ministerstvem zemědělství
dne 2. srpna 2018.

Správní výdaje
V rámci II. změny rozpočtu správních výdajů byla ve zdrojích zpřesněna výše rozpočtu na Technickou
pomoc PRV. Dále došlo k navýšení prostředků u programu Twinning out a nově byl zařazen rozpočet
k obdobnému projektu TAIEX.
Změny oproti I. změně rozpočtu SZIF na rok 2018 představovaly celkové zvýšení zdrojů a jejich užití na
Společnou zemědělskou politiku o 3 282 726 tis. Kč. Současně se snížily zdroje a jejich užití na správní
výdaje o 29 330 tis. Kč. Uvedené zvýšení zdrojů a jeho čerpání nemělo dopad do Státního rozpočtu.

III. změna rozpočtu
III. změna rozpočtu SZIF na rok 2018 byla projednána a schválena Poradou vedení SZIF dne 6. listopadu
2018, vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF dne 21. listopadu 2018 a schválena Ministerstvem zemědělství
dne 19. prosince 2018.
Společná zemědělská politika
Zdroje
Tržby z prodeje intervenčních nákupů a kompenzace od EK
Vzhledem k nižším prodejním cenám intervenčního zboží (SOM), které bylo nakoupeno v roce 2016,
obdržel SZIF v roce 2018 kompenzaci od Evropské komise (prostřednictvím MZe) jako dorovnání
zaplacené nákupní ceny. Tyto finanční prostředky byly použity k částečnému splacení zápůjčky od
Ministerstva financí.
Užití zdrojů
Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol
Úprava rozpočtu položek vycházela z navýšení finančních prostředků z rozpočtu EU.

Společná zemědělská politika
Zdroje

Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP

Dopisem MZe ze dne 4. května 2018 pod č.j.: 24222/2018-MZE-12111 byly SZIF sděleny dotace
z nespotřebovaných výdajů MZe minulých let. Vzhledem k tomu, že došlo ke zpřesnění objemu nároků
z nespotřebovaných výdajů Programu rozvoje venkova - EU část, bylo možné upravený rozpočet v roce
2018 překročit v evropské části Programu rozvoje venkova o:

Ke snížení rozpočtu položky došlo z důvodu, že žadatelé v souvislosti se zjištěním OLAF týkající se
personální propojenosti OP nepodali v roce 2018 žádosti o částečné podpory a budou uplatňovat žádosti
o roční podporu k 15. únoru 2019.

Program rozvoje venkova

- EU část o

4 200 375 tis. Kč

Užití zdrojů
Mimořádná opatření v odvětví ovoce a zeleniny
K úpravě rozpočtu položky došlo z důvodu, že ze strany pěstitelů nebylo o tuto podporu ve stanoveném
období (od 1. července 2017 do 30. dubna 2018) požádáno.

Podpora soukromého skladování
Režim soukromého skladování mlékárenských výrobků není v současné době aktivní. V případě otevření
režimu do konce roku 2018 by byly další finanční prostředky vzhledem k minimální délce skladování
vypláceny až v roce 2019. Úprava rozpočtu u soukromého skladování vepřového masa vycházela
z kvalifikovaného odhadu situace, že soukromé skladování v roce 2018 nenastane. Z těchto důvodu byl
rozpočet položky snížen.
Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic
Ke snížení rozpočtu došlo z důvodu zpřesnění odhadu na základě aktuálních dat.
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Podpora na investice v rámci SOT s vínem

Příloha E

Nároky z žádostí byly nižší než disponibilní zůstatek. Rozpočet položky byl proto snížen.
Intervenční nákup mlékárenských výrobků a obilovin

Přehled legislativy a zkratek

Příjem žádostí pro intervenční nákup mlékárenských výrobků byl ukončen dne 30. září 2018 a nebyla
přijata žádná nabídka. Vzhledem k situaci na trhu SZIF nepředpokládal v hospodářském roce 2018/2019
realizaci intervenčního nákupu obilovin. Rozpočet intervenčního nákupu byl proto vynulován.

Přehled legislativy

Intervenční skladování mlékárenských výrobků a obilovin

Zákony

V roce 2018 nedošlo k dalšímu nákupu SOM a zároveň se začal realizovat prodej dříve uskladněného SOM,
bylo možné rozpočet položky snížit. Vzhledem k situaci na trhu SZIF nepředpokládal v hospodářském
roce 2018/2019 realizaci intervenčního skladování obilovin.
Dle těchto skutečností byla dále upravena výše rozpočtu na položkách zápůjčka na intervenční nákupy
a splátka zápůjčky na intervenční nákupy.
Podpora propagace zemědělských produktů
Úprava rozpočtu vycházela ze zpřesnění částek vyplývajících ze žádostí o platby a plánů akcí a rozpočtu
předkládaných žadateli, se kterými má SZIF uzavřenou smlouvu, ve 3. čtvrtletí roku 2018. Maximální
částky, které mohou být vyplaceny, jsou uvedeny ve smlouvě a vycházejí z rozhodnutí EK o schválení
programu. Změny jsou způsobeny i rozdílem kurzu CZK/EUR.
Změny oproti II. změně rozpočtu SZIF na rok 2018 představovaly snížení zdrojů a jejich užití na Společnou
zemědělskou politiku o 224 800 tis. Kč.

252/1997 Sb.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

218/2000 Sb.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

219/2000 Sb.

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění pozdějších předpisů

256/2000 Sb.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

120/2001 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

234/2014 Sb.

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky
419/2001 Sb.

139/2004 Sb.

356/2015 Sb.

298/2018 Sb.

Vyhláška 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 pozdějších předpisů
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů
a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vyhláška č. 356/2015 Sb., kterou se mění vyhláška 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 pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů

Nařízení vlády
225/2004 Sb.
241/2004 Sb.
242/2004 Sb.

308/2004 Sb.

655/2004 Sb.

69/2005 Sb.

197/2005 Sb.

47/2007 Sb.

75/2007 Sb.
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Nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních
opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem
a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje
mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na
zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské
půdě určených pro energetické využití, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců,
zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin
výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti
s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na
trh, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné
platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování
zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
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79/2007 Sb.
239/2007 Sb.
112/2008 Sb.
147/2008 Sb.
318/2008 Sb.
53/2009 Sb.
60/2012 Sb.
50/2015 Sb.
72/2015 Sb.
73/2015 Sb.
74/2015 Sb.
75/2015 Sb.
76/2015 Sb.
185/2015 Sb.
29/2016 Sb.

74/2017 Sb.

43/2018 Sb.
44/2018 Sb.
147/2018 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování
zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních
doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování
hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu
s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnickoenvironmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní
podpory zemědělcům, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb
zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na
zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní
podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve
znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování
zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády ČR č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnickoenvironmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení
vlády, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na
dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících
nařízení vlády ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti
s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované
oblasti s přírodními omezeními, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 147/2018 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné
organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019
– 2023

Usnesení vlády
Usnesení vlády ČR č. 875/2000, o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné
správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

603/2006

Usnesení vlády ČR č. 603/2006, k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky v České republice pro období let 2007 až 2013 a jejich institucionálnímu
zabezpečení

535/2014

Usnesení vlády ČR č. 535/2014, k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné
rybářské politiky v České republice pro programové období let 2014 až 2020 a jejich
institucionálnímu zabezpečení

Nařízení Komise a Rozhodnutí Komise
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1848/2006

1974/2006
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1122/2009

65/2011

543/2011
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809/2014

906/2014

907/2014

875/2000

796/2004

883/2006

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady
(ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci
společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce,
v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (EZOZF), v platném znění
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908/2014

2015/1366

2015/1368

C(2015) 2493

C(2015) 7704

2016/1149

Nařízení Komise (ES) č. 883/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o vedení účtů platebních agentur, výkazy výdajů
a příjmů a podmínky následné úhrady výdajů v rámci EZZF a EZFRV, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 885/2006 ze dne 21. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, pokud jde o akreditaci platebních agentur a dalších subjektů
a schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod
na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 ze dne 14. prosince 2006, o nesrovnalostech a zpětném
získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky,
o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná
pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se stanoví společná prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu
zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy
podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném
znění
Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88
Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné
nařízení o blokových výjimkách), v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný
administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených
v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci
režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění
Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti
s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků
z ovoce a zeleniny, v platném znění
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost,
v platném znění
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výdaje na
veřejnou intervenci
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební
agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura,
v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým se stanoví
pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde
o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro
kontroly, jistoty a transparentnost, v platném znění
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu
v odvětví včelařství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu
v odvětví včelařství
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) ze dne 20. dubna 2015, o schvalování programů na informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
v souladu s nařízením (ES) č. 501/2008
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) C(2015) 7704, ze dne 12. listopadu 2015 o schvalování
programů na informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním
trhu a ve třetích zemích v souladu s nařízeními (ES) č. 3/2008 a 501/2008
Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní
programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1150 ze dne 15. dubna 2016, kterým se stanoví pravidla
pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde
o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, v platném znění
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou
intervenci a podporu soukromého skladování, v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou
intervenci a podporu soukromého skladování, v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2080 ze dne 25. listopadu 2016 o zahájení prodeje
sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení, v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla
pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu
Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu
poskytovanou Unií na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka ve školských zařízeních kterým
se mění delegované nařízení Komise (EU) č. 907/2014
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce
a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým
se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví
ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2197 ze dne 27. listopadu 2017 o úhradě prostředků
přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 130, v platném znění
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Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999, o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a o změně a zrušení některých
nařízení, v platném znění
Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005, o financování společné zemědělské
politiky, v platném znění
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění
Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj
venkova (programové období 2007 - 2013), v platném znění
Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu,
v platném znění
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91, v platném znění
Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu
populace úhoře říčního
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla
pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé
režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006,
(ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním
fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském
námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském
fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013
o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES)
č. 485/2008, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,
v platném znění
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým
se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se
stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady
(ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013
a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014, v platném znění
Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se
stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými
produkty, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006,
(ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1255/2011, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Přehled zkratek
AEO

Agroenvironmentální opatření

AEKO

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

AGIS

Assist Guide Information Systems - Asistenční průvodce informačního systému

ANC

Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

CSV

Celostátní síť pro venkov

CP SZIF

Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu

ČZU

Česká zemědělská univerzita

DPB

Díl půdního bloku

DPČ

Dohoda o provedení činnosti

DPH

Daň z přidané hodnoty

DG Agri

Directorate General for Agriculture and Rural Development = Generální ředitelství pro
zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise

DG JRC

Directorate General for Joint Research Centre

DP

Dotační program

DPP

Dohoda o provedení práce

DZES

Dobrý zemědělský a environmentální stav

DŽPZ

Dobré životní podmínky zvířat

EIP

Evropský informační projekt

EK

Evropská komise

EKIS

Ekonomický informační systém

ES

Evropské společenství

EU

Evropská unie

EZ

Ekologické zemědělství

EZFRV

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

EÚD

Evropský účetní dvůr

EZZF

Evropský zemědělský záruční fond

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb

GDPR

General Data Protection regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

GFK

Growth from Knowledge

HRDP

Horizontální plán rozvoje venkova

HW

Hardware

IACS

Integrovaný administrativně kontrolní systém

ICT

Informační a komunikační technologie
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ISND

Informační systém národních dotací

IT

Informační technologie

IGW

Veletrh Internationale Grűne Woche

JRC IPSC

Institute for the Protection and the Security; JRC - výzkumná organizace, jejímž hlavním
úkolem je rozvíjet nezávislý základní a aplikovaný výzkum pro státy EU

KLASA

Značka kvality domácích potravin

KFD

Kompenzace finanční disciplíny

KNM

Kontroly na místě

LES

Lesnictví

LFA

Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Platby za přírodní znevýhodnění
poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech
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Názvy opatření, podopatření, záměrů a operací Programu rozvoje venkova
I.3.1

Další odborné vzdělávání a informační činnost

I.3.3

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

M1

Předávání znalostí a informační akce

M4

Investice do hmotného majetku

M6

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

M8

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

LPIS

Land Parcel Identification Systém (Systém pro evidenci půdních bloků/Registr zemědělské půdy)

MZe

Ministerstvo zemědělství

ND

Národní dotace

NATURA 2000

Soustava chráněných území evropského významu

OLAF

European Ant Fraud Office – Evropský úřad pro boj proti podvodům

OP

Operační program

OPŽL

Oddělení příjmu žádostí LPIS

PO

Požární ochrana

PA

Platební agentura

POS

Point of sale = pomůcky pro podporu prodeje

PP

Přímé platby

PPO

Přechodně podporované oblasti

PR

Public relations = vztahy s veřejností

1.2.1

Informační akce

PRV

Program rozvoje venkova

4.1.1

Investice do zemědělských podniků

PUZČ

Předčasné ukončení zemědělské činnosti

4.2.1

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

PVP

Přechodná vnitrostátní podpora

4.3.1

Pozemkové úpravy

RO SZIF

Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu

4.3.2

Lesnická infrastruktura

RRD

Rychle rostoucí dřeviny

6.1.1

Zahájení činnosti mladých zemědělců

SAP

Systems Applications products in data processing

6.4.1

Investice do nezemědělských činností

SAPS

Jednotná platba na plochu

6.4.2

Podpora agroturistiky

SKM

Syrové kravské mléko

6.4.3

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

SOM

Sušené odstředěné mléko

8.1.1

Zalesňování a zakládání lesů

SOT

Společná organizace trhů

8.3.1

Zavádění preventivních opatření v lesích

SS

Zvláštní podpora

8.4.1

Obnova lesních porostů po kalamitách

SW

Software - programové vybavení

8.4.2

Odstraňování škod způsobených povodněmi

SZEU

Stálé zastoupení České republiky při EU

8.5.1

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

SZIF

Státní zemědělský intervenční fond

8.5.2

Neproduktivní investice v lesích

SZP

Společná zemědělská politika

8.5.3

Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.1

Technika a technologie pro lesní hospodářství

TIC

Telegram in Claris

8.6.2

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Top-Up

Národní doplňková platba k přímým podporám

16.1.1

Podpora operačních skupin a projektů EIP

TP OPR

Technická pomoc Operačního programu rybářství

16.2.1

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

TP PRV

Technická pomoc Programu rozvoje venkova

VCS

Dobrovolné podpory vázané na produkci

16.2.2

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh

VDJ

Velká dobytčí jednotka

16.3.1

Sdílení zařízení a zdrojů

VŠE

Vysoká škola ekonomická

16.4.1

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů

16.6.1

Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie
a v průmyslových procesech

19.2.1

Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie

19.3.1

Příprava a provádění činností spolupráce místních akčních skupin
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M10

Agroenvironmentálně-klimatické opatření

M11

Ekologické zemědělství

M12

Platby v rámci sítě Natura 2000

M13

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

M14

Dobré životní podmínky zvířat

M15

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

M16

Spolupráce

M19

Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER

M20

Technická pomoc

1.1.1

Vzdělávací akce

20.1

Podpora na technickou pomoc (mimo CSV)

20.2

Podpora pro zřízení a činnost CSV
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Názvy opatření Operačního programu Rybářství
OP Rybářství 2007–2013
2.1.

Opatření pro produktivní investice do akvakultury

2.1.

Inovace

OP Rybářství 2014–2020
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2.2. a)

Investice do akvakultury

2.2. b)

Diverzifikace akvakultury

2.3.

Podpora nových chovatelů

2.4.

Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

2.5.

Akvakultura poskytující environmentální služby

3.1.

Shromažďování údajů

3.2.

Sledovanost produktů

5.1.

Plány produkce

5.2. a)

Vytváření organizace producentů

5.2. b)

Propagační kampaně

5.3.

Investice do zpracování produktů

6.1.

Technická pomoc
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