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1.

Úvodní slovo

Státní zemědělský intervenční fond byl zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, je právnickou osobou se
sídlem v Praze a náleží do působnosti Ministerstva zemědělství České republiky.
V současné době je SZIF tvořen centrálním pracovištěm v Praze 1, Ve Smečkách 33, a 7 regionálními odbory SZIF: Praha (pro kraj Praha a Středočeský), České
Budějovice (pro kraj Jihočeský a Plzeňský), Ústí nad Labem (pro kraj Ústecký a Karlovarský), Hradec Králové (pro kraj Hradecký, Pardubický a Liberecký), Brno (pro
kraj Jihomoravský a Vysočina), Olomouc (pro kraj Olomouc a Zlín) a Opava (pro kraj
Moravskoslezský).
Statutární orgány SZIF tvoří ředitel SZIF a Dozorčí rada SZIF.
V roce 2004 byla SZIF udělena akreditace jako Platební agentuře pro provádění
opatření Společné zemědělské politiky financovaných ze záruční sekce Evropského
zemědělského orientačního a záručního fondu. Dne 10. října 2007 byla SZIF udělena
Ministerstvem financí akreditace jako Platební agentuře pro provádění Společné zemědělské politiky financované z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
SZIF jako Platební agentura přispívá zásadním způsobem k plnění závazků vyplývajících ze Společné zemědělské politiky a v souladu s právními předpisy, právem
Evropských společenství a mezinárodními smlouvami zajišťuje zejména následující
činnosti:

●
●
●
●
●
●
●

 rovádí programy strukturální podpory podle zvláštních právních předpisů,
p
provádí opatření společných organizací trhu podle zvláštních předpisů,
provádí podporu marketingu zemědělských výrobků a potravin.

SZIF administruje a kontroluje opatření z Evropského zemědělského záručního
fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a z Evropského rybářského fondu. Dlouhodobě se mu daří v rámci rezortu zemědělství zajistit vyčerpání všech
evropských fondů. V roce 2008 došlo k plnému vyčerpání prostředků z Horizontálního
plánu rozvoje venkova a Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. V rámci Programu rozvoje venkova, jež navazuje na předchozí programy,
byly v roce 2008 spuštěny tři kola příjmu žádostí. V této souvislosti je nutno sdělit,
že k dobrému čerpání finančních prostředků určených pro zemědělce přispívá nejen
včasné připravení jednotlivých programů a opatření ze strany resortu zemědělství, ale
také nezbytná kvalita projektů zpracovaných a předložených zemědělci.

r ozhoduje o poskytnutí dotace a kontroluje plnění podmínek poskytnutí dotace,
provádí intervenční nákupy zemědělských výrobků a potravin a zajišťuje skladování těchto výrobků,
prodává nebo jiným způsobem převádí intervenčně nakoupené zemědělské výrobky a potraviny,
provádí vládou schválené programy zaměřené na nepotravinářské využití a zpracování zemědělských výrobků,
provádí činnosti související se systémem produkčních kvót,
poskytuje subvence při vývozu zemědělských výrobků a potravin,
rozhoduje o poskytnutí licence při dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin,
provádí činnosti související se systémem záruk,
ukládá, vybírá a odvádí finanční dávky z výroby cukru a v odvětví mléka dle zvláštních právních předpisů,
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1. Úvodní slovo

Stručné hodnocení Společné
zemědělské politiky v roce 2008

2.1. Přímé platby
2.1.1. Jednotná platba na plochu (SAPS)
O Jednotnou platbu na plochu (SAPS) může žádat fyzická nebo právnická osoba  
obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena v evidenci využití
zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (tzv. LPIS). Žadatel je povinen splnit
podmínky stanovené nařízením vlády, které každoročně definuje termín podání žádosti a podmínky spojené s touto podporou.
V rámci jednotné platby na plochu lze žádat o poskytnutí finanční podpory na tyto
kultury zemědělské půdy: orná půda, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad,
školka, zelinářská zahrada, jiná kultura. Žádosti na SAPS se podávají na kombinované
žádosti, a to každoročně vždy do 15. května na regionálních odborech SZIF.   
Za rok 2008 dosáhly výplaty SAPS výše 10 412 436 tis. Kč (20 258 žádostí) z rozpočtu EU.
2.1.2. Národní doplňková platba (Top–Up)
Národní doplňková platba (Top–Up) je platba poskytovaná k jednotné platbě na
plochu (SAPS). Žadatel musí být shodný s žadatelem o platbu SAPS.
Na Top-Up bylo vyplaceno 5 592 167 tis. Kč (16 980 žádostí) z rozpočtu ČR.
2.1.3. Oddělená platba za cukr
O Oddělenou platbu za cukr může žádat fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu, které byla přiznána Jednotná platba na plochu zemědělské půdy.
Za rok 2008 činila Oddělená platba za cukr 672 589 tis. Kč (817 žádostí) z rozpočtu EU.
2.1.4. Platba pro pěstování energetických plodin
Žadatelem o Platbu pro pěstování energetických plodin může být fyzická nebo

v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Podmínkou pro obdržení podpory je dodržení minimální výměry (1 ha).
Za rok 2008 činila Platba pro pěstování energetických plodin 37 757 tis. Kč
(575 žádostí) z rozpočtu EU.
Celkem bylo na přímé platby vyplaceno 16 717 989 tis. Kč, z toho z rozpočtu ČR 5 592 167 tis. Kč a z rozpočtu EU 11 125 822 tis. Kč.

2.2. Společná organizace trhu (SOT)
V rámci SOT Evropská unie u vybraných komodit stanovuje řadu regulačních nástrojů, limitů omezujících produkci a reguluje obchod se třetími zeměmi.
Přehled opatření v rámci SOT
Vnitřní trh v rámci EU: organizace intervenčních nákupů a prodejů, regulace
produkce pomocí kvót, podpora pro zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků, podpora soukromého skladování, výrobní náhrady, podpory nákupu neziskovými
organizacemi, schvalování organizací producentů, podpory organizacím producentů,
sledování cen.
Zahraniční obchod s třetími zeměmi: vydávání dovozních a vývozních licencí,
poskytování vývozních subvencí, záruky.
Vybrané komodity: obiloviny, škrob, cukr, čerstvé ovoce a zelenina, výrobky
ze zpracovaného ovoce a zeleniny, oleje a tuky, víno, rýže, len a konopí, sušené krmivo, chmel, mléko a mléčné výrobky, vejce a drůbeží maso, skopové a kozí maso,
hovězí a telecí maso, vepřové maso, včelí produkty.
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2. S
 tručné hodnocení Společné zemědělské
politiky v roce 2008

2.2.1.  Finanční podpory
V rámci finančních podpor byly vyplaceny v roce 2008 finanční prostředky zejména na Podporu spotřeby školního mléka ve výši 58 450 tis. Kč (z toho z rozpočtu ČR
43 581 tis. Kč a z rozpočtu EU 14 869 tis. Kč), na opatření Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh ve výši 54 860 tis. Kč (z toho z rozpočtu ČR
27 430 tis. Kč a z rozpočtu EU 27 430 tis. Kč), Podporu pro organizace producentů
ovoce a zeleniny s OP ve výši 23 024 tis. Kč z rozpočtu EU a na Podpory na víno
ve výši 13 009 tis. Kč z rozpočtu EU.
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právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na žadatele vedena

Celkem bylo v rámci finančních podpor za rok 2008 vyplaceno 167 738
tis. Kč, z toho z rozpočtu ČR 73 814 tis. Kč a z rozpočtu EU 93 924 tis. Kč.
2.2.2. Vývozní subvence
V roce 2008 bylo rámci vývozních subvencí vyplaceno celkem 43 239 tis. Kč
z rozpočtu EU, z toho 32 758 tis. Kč na zpracované výrobky a 10 481 tis. Kč na nezpracované výrobky.
2.2.3. Dotace a odvody
V rámci dotací byly vyplaceny finanční prostředky především na Restrukturalizační podporu ve výši 750 684 tis. Kč z rozpočtu EU, na Dodatečnou platbu restrukturalizační podpory ve výši 340 304 tis. Kč z rozpočtu EU a na Podporu na restrukturalizaci
a přeměnu vinic ve výši 331 673 tis. Kč z rozpočtu EU.
Do rozpočtu EU byly odvedeny vybrané dávky z cukru o celkovém objemu
1 823 926 tis. Kč. Do správních výdajů SZIF byla převedena část dávek z cukru ve
výši 59 065 tis. Kč.
Celkem bylo v roce 2008 vyplaceno 3 427 318 tis. Kč, z toho z rozpočtu
ČR 1 937 030 tis. Kč a z rozpočtu EU 1 490 288 tis. Kč.
2.2.4. Intervenční nákupy
V roce 2008 činily celkové výdaje na nákup, naskladnění, skladování, vyskladnění
a přepravu obilovin 55 771 tis. Kč, z toho 222 tis. Kč z rozpočtu ČR a 55 549 tis. Kč
z rozpočtu EU.
Na naskladnění, skladování a vyskladnění intervenčních zásob cukru bylo v roce
2008 vyplaceno celkem 16 114 tis. Kč z rozpočtu EU.
Část finančních prostředků ve výši 27 630 tis. Kč byla převedena do správních
výdajů na úhradu nákladových úroků z úvěru na intervenční nákupy.
Z tržeb za prodej IN komodit SZIF odvedl DPH v celkové výši 45 tis. Kč. V roce
2008 byl splacen úvěr na intervenční nákupy v hodnotě 34 tis. Kč.
V  rámci intervenčních nákupů bylo celkem vyplaceno 99 594 tis. Kč,
z toho z rozpočtu ČR 301 tis. Kč a z rozpočtu EU 99 293 tis. Kč.

2.2.5.Ostatní výdaje související se SOT
Na Program distribuce potravin nejchudším osobám v ČR byly v roce 2008 vynaloženy finanční prostředky celkem ve výši 1 089 tis. Kč, z toho z rozpočtu ČR 90 tis.
Kč a z rozpočtu EU 999 tis. Kč.
Dle nařízení Komise (ES) č. 1848/2006 bylo 20 % z vrácených prostředků,
tj. 202 tis. Kč převedeno do příjmů správních výdajů (převod propadlého podílu z vratek dotací).
Celkem bylo v rámci společné organizace trhu vynaloženo 3 739 180
tis. Kč, z toho z rozpočtu ČR 2 011 437 tis. Kč a z rozpočtu EU 1 727 743 tis.
Kč.

2.3. Program rozvoje venkova
Čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova probíhá v souladu s programovým dokumentem na období 2007 - 2013.
2.3.1. Projektová opatření Programu rozvoje venkova
V průběhu roku 2008 byla spuštěna 3 kola příjmu žádostí a kontinuální příjem
žádostí na projekty technické pomoci (V.1.) a Celostátní sítě pro venkov (V.2.). V roce
2008 bylo zaregistrováno 6 855 žádostí (projektů) ve výši 14,8 mld. Kč a schváleno
4 486 žádostí v celkové výši 9,66 mld. Kč, přičemž schvalování žádostí 5. kola bude
probíhat v průběhu roku 2009. Celkem bylo uzavřeno 4 353 Dohod se žadateli/příjemci dotací ve finančním objemu 9,5 mld. Kč.
SZIF proplatil 1 066 projektů zaregistrovaných v převážné většině v roce 2007
(doba realizace je 18, respektive nově až 24 měsíců).
V rámci 3. kola příjmu žádostí byly přijímány žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků, I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, II.2.4. Obnova lesního potenciálu a podpora společenských
funkcí lesa, III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy a opatření III.1.2.
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
Příjem žádostí probíhal od 26. února do 17. března 2008 s výjimkou záměru
II.2.4.1.a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách, kde byl příjem žádostí prodlou-

2.3.2. Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova
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žen do 28. března 2008 a opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců, u kterého byly žádosti podávány v termínu od 3. března do 14. března 2008.
4. kolo příjmu žádostí bylo zahájeno dne 10. června 2008 a probíhalo do 30. června 2008. Žádosti byly podávány na opatření I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům, I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost,
I.3.4. Využívání poradenských služeb a opatření III.1.3. Podpora cestovního ruchu.
V termínu od 7. října do 27. října 2008 byly přijímány žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova v rámci 5. kola příjmu žádostí pro opatření I.1.2. Investice do lesů,
I.1.4. Pozemkové úpravy, III.3.1. Vzdělávání a informace, III.2.1. Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby, III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a Strategické plány LEADER v rámci opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Dalším opatřením 5. kola příjmu
žádostí bylo opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce. Pro toto opatření probíhal
příjem žádostí od 7. října do 10. listopadu 2008.
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V roce 2008 byly v rámci Programu rozvoje venkova podávány žádosti na neprojektová opatření Platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a oblastech
s jinými znevýhodněními, NATURA 2000, Agroenviromentální opatření, Lesnictví –
zalesňování zemědělské půdy, Platby v rámci NATURA v lesích a Předčasné ukončení
zemědělské činnosti.

Následující tabulka uvádí přehled celkových vyplacených prostředků na Program
rozvoje venkova v roce 2008:

     Program rozvoje venkova

Finanční prostředky vyplacené
v roce 2008 (v tis. Kč)

Osa I

ČR

258 922

345 230

I.1.2. Investice do lesů

32 664

97 994

130 658

I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům

21 513

64 540

86 053

I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Osa I celkem
II.1.1. Opatření LFA

Osa II

II.1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000

1 641

2 188

3 422

4 563

53 049

159 146

212 195

153

458

611

195 375

586 123

781 498

535 609

2 142 434

2 678 043

2 099

8 394

10 493

II.1.3. Agroenvironmentální opatření

266 671

1 066 516

1 333 187

7 546

30 184

37 730

II.2.4. Obnova lesního potenciálu a podpora
společenských funkcí lesa

1 093

4 370

5 463

813 018

3 251 898

4 064 916

8 575

25 726

34 301

III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

4 696

14 089

18 785

III.1.3. Podpora cestovního ruchu

1 856

5 567

7 423

93 487

280 463

373 950

3 947

11 839

15 786

III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Osa III

547
1 141

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

Osa II celkem

III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení
a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
III.3.1. Vzdělávání a informace

260

779

1 039

112 821

338 463

451 284

IV.1.1. Místní akční skupina

1 683

6 730

8 413

Osa IV celkem

1 683

6 730

8 413

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

1 532

4 597

6 129

Osa III celkem
Osa IV

Celkem

86 308

I.3.4. Využívání poradenských služeb

Osa V

EU

I.1.1. Modernizace zemědělských podniků

I.1.4. Pozemkové úpravy

Osa V celkem

Program rozvoje venkova celkem

V roce 2008 bylo na Program rozvoje venkova vynaloženo celkem 5 312 240 tis. Kč,
z toho z rozpočtu ČR 1 124 429 tis. Kč a z rozpočtu EU 4 187 811 tis. Kč.

1 532

4 597

6 129

1 124 429

4 187 811

5 312 240

2.4. Horizontální plán rozvoje venkova
SZIF vyplatil koncem března 2008 poslední finanční prostředky ze zdrojů programu Horizontální plán rozvoje venkova. Česká republika tak prostřednictvím SZIF
vyčerpala v maximální možné míře finanční prostředky získané z Evropské unie.
Od 28. března 2008 probíhají výplaty dotací na toto opatření z Programu rozvoje
venkova, který byl schválen na období 2007 – 2013 a rámcově tedy na Horizontální
plán rozvoje venkova navazuje.
Na Horizontální plán rozvoje venkova bylo celkem vynaloženo 3 106 473 tis. Kč,
z toho z rozpočtu ČR 623 361 tis. Kč a z rozpočtu EU 2 483 112 tis. Kč. Objem finančních prostředků ve výši 2 268 843 tis. Kč (z toho 454 617 tis. Kč z rozpočtu ČR
a 1 814 226 tis. Kč z rozpočtu EU) byl hrazen z prostředků přidělených na Program
rozvoje venkova. Finanční prostředky byly poskytovány na opatření Méně příznivé
oblasti, Agroenvironmentální opatření, Lesnictví, Předčasné ukončení zemědělské činnosti a Zakládání skupin výrobků.

2.5. Propagace spotřeby výrobků - marketing
V rámci Propagace spotřeby výrobků - marketing probíhala v roce 2008 opatření
Propagace spotřeby medu a Propagace ekologického zemědělství a jeho produktů.
Realizace opatření Propagace spotřeby medu je rozložena do tříletého období
(2006 – 2008) s tím, že 50 % finančních prostředků je hrazeno z rozpočtu EU, 30 %
Českým svazem včelařů a 20 % hradí SZIF. V roce 2008 byly vyplaceny finanční prostředky na tohoto opatření v celkové výši 1 028 tis. Kč, z toho 294 tis. Kč z rozpočtu
ČR (SZIF) a 734 tis. Kč z rozpočtu EU (SZIF).
Program Propagace ekologického zemědělství a jeho produktů - Přírodní bohatství, je realizován v období 2008 – 2010. V roce 2008 byly vyčerpány finanční prostředky celkem ve výši 18 074 tis. Kč, z toho 10 480 tis. Kč z rozpočtu ČR (SZIF)
a 7 594 tis. Kč z rozpočtu EU (SZIF).

U Operačního programu Zemědělství vykonával SZIF veškerou administraci a činnosti spojené s realizací jednotlivých opatření programu na základě uzavřené dohody
o delegování s Ministerstvem zemědělství ČR.

2.7. Operační program Rybářství
U Operačního programu Rybářství vykonává SZIF veškerou administraci a činnosti spojené s realizací tohoto programu na základě uzavřené dohody o delegování
s Ministerstvem zemědělství ČR.

2.8. Úvěrové financování

SZIF // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

2.6. Operační program Zemědělství

Úvěrové zdroje poskytované komerčními bankami jsou v souladu se zákonem
č. 256/2000 Sb., v platném znění a příslušnými nařízeními EU používány v odůvodněných případech pouze v nezbytném rozsahu. Pro potřeby úvěrového financování SZIF
využívá revolvingovou úvěrovou linku, a to ve formě krátkodobých úvěrů a speciálního kontokorentního úvěru.

2.9. Souhrnné čerpání rozpočtu Společné zemědělské
politiky

8 – 9

Celkové užití zdrojů SZIF na Společnou zemědělskou politiku si v roce 2008
vyžádalo finanční prostředky ve výši 28 894 984 tis. Kč, z toho z rozpočtu ČR
9 362 168 tis. Kč a z rozpočtu EU 19 532 816 tis. Kč.

Marketingová činnost SZIF

Celkové zdroje na marketingovou činnost v roce 2008 činily 219 050
tis. Kč. Výše uvedené marketingové činnosti si vyžádaly finanční prostředky
celkem ve výši 183 886 tis. Kč z rozpočtu ČR.

■ příjmy na PP – 55,0%
■ příjmy na SOT – 10,4%
■ příjmy na PRV – 15,8%
■ příjmy na HRDP – 9,3%
□ příjmy na propagaci spotř. výrobků
– marketing – 0,1%

■ příjmy na marketing – 0,5%
■ příjmy na správní výdaje – 3,3%
■ zůstatek z roku 2007 – 5,4%
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Marketingová podpora značky kvality KLASA vstoupila do další fáze. Zatímco
v první fázi kampaně bylo cílem zvýšit povědomí o značce kvality KLASA u spotřebitelů, druhá fáze se zaměřila především na podporu nákupního chování. V roce 2008, ve
třetí fázi kampaně, se SZIF, jež značku KLASA spravuje, rozhodl vyzdvihnout nejdůležitější charakteristiku potravin se značkou KLASA a sice jejich kvalitu a její následnou
kontrolu. Ústředním tématem se proto stala dvojice kontrolorů, kteří prověřují kvalitu
potravin se značkou KLASA.
Hlavní myšlenka „Dvojnásobná kontrola kvality potravin” se v různých podobách
prolínala celou kampaní. Nové vizuály byly prezentovány od května roku 2008 na BillBoardech, BigBoardech a HyperCubech v blízkosti velkých obchodních center, reklamních obrazovkách, SmartBoxech a také v tisku.  Potraviny oceněné značkou KLASA se  
představily v regionech na RoadShow a dalších propagačních akcích, jejichž součástí
byly i soutěže pro spotřebitele podporované v médiích.

Struktura zdrojů SZIF v roce 2008 dle účelu

■ přijaté úvěry – 0,1%

Struktura užití zdrojů SZIF v roce 2008

■ výdaje na PP – 54,8%
■ výdaje na SOT – 12,3%
■ výdaje na PRV – 17,4%
■ výdaje na HRDP – 10,2%
□ výdaje na propagaci spotř. výrobků
– marketing – 10,2%

■ výdaje na marketing – 0,6%
■ správní výdaje – 4,7%
■ splátky úvěrů úvěry – 0,0%
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3. Marketingová činnost SZIF

Kontrolní činnost SZIF

Významnou činnost SZIF tvoří kontroly oprávněnosti jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. Do kontrolního systému SZIF řadíme administrativní
kontroly, softwarové kontroly a kontroly na místě. Celkový počet každoročně prováděných administrativních a softwarových kontrol odpovídá 100 % podaných žádostí.
Systém kontrol v rámci SZIF můžeme rozdělit do tří hlavních oblastí, tj. oblast žádostí
nárokového charakteru, oblast SOT a oblast projektových opatření PRV.

4.4. Oblast předvstupních a strukturálních programů
4.4.1. Kontroly programu SAPARD
Od počátku programu SAPARD v ČR bylo provedeno celkem 2295 plánovaných
kontrol ex-post, z toho 99 v roce 2008. Do konce 1. pololetí 2009 bude provedeno
ještě 27 plánovaných kontrol ex-post.
4.4.2. Kontroly OP Zemědělství

4.1. Oblast žádostí nárokového charakteru
V roce 2008 bylo v oblasti přímých plateb kontrolováno 3 563 žádostí. V oblasti
Horizontálního plánu rozvoje venkova bylo realizováno 844 kontrol žádostí. U neprojektových opatření Programu rozvoje venkova bylo kontrolováno 933 žádostí. V oblasti společné organizace trhu spadající pod IACS byla provedena kontrola 691 žádostí.

4.2. Oblast SOT

Od počátku programu OP Zemědělství bylo provedeno celkem 3461 kontrol fyzické realizace projektu, 422 neplánovaných kontrol a 37 kontrol ex-post, z toho v roce
2008 394 kontrol fyzické realizace projektu, 51 neplánovaných a 23 ex-post.
SZIF dbá na důkladné provádění kontrol jednotným způsobem u všech žadatelů.
Způsob realizace kontrol na místě je pravidelně podroben kontrolním misím uskutečněným orgány EK – DG Agri, Evropským účetním dvorem a dále kontrolními orgány
ČR, kterým SZIF dokládá, jakým způsobem jsou kontroly prováděny a zda jsou realizovány v dostatečném počtu.

SZIF // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

4. Kontrolní činnost SZIF

V roce 2008 bylo provedeno 1269 kontrol v oblasti SOT. Odbor kontroly SOT
na centrále SZIF realizoval 89 kontrol na místě, 19 následných kontrol na místě
a 97 inspekčních kontrol. Na regionálních odborech SZIF bylo provedeno 1020 kontrol
na místě, 2 následné kontroly na místě a 42 inspekčních kontrol.

4.3. Oblast projektových opatření PRV
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Za rok 2008 bylo v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova provedeno 1 289 kontrol dle čl. 26 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 a 104 kontrol dle
čl. 27 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.

ZÁVĚR

Pro další období je pro SZIF jako Platební agenturu prioritou zajistit administraci
(včetně monitorování projektů a kontrolních mechanizmů) a realizaci výplat jednotlivých opatření Společné zemědělské politiky z Evropského zemědělského záručního
fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova dle platných nařízení ES
a příslušných nařízení vlády ČR, včetně krytí provozních výdajů SZIF a jejich účelného
a hospodárného využití.
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Závěrem lze konstatovat, že Státní zemědělský intervenční fond významně přispěl svou činností v roce 2008 k realizaci opatření Společné zemědělské politiky, a to
v souladu se všemi nařízeními EU a nařízeními vlády ČR, vydanými k provádění Společné zemědělské politiky. Veškerá činnost SZIF při zabezpečování Společné zemědělské politiky rovněž respektovala příslušné zákony a to zákon č. 252/1997 Sb.,
o zemědělství, zákon č. 256/2000 Sb., o SZIF a dále zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění.
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5. Závěr

Vydal Státní zemědělský intervenční fond v roce 2009

