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českému zemědělství

Vážené čtenářky a čtenáři,
zima je definitivně za námi, velikonoční svátky uplynuly
a jaro je v plném proudu. Čas zkrátka běží mílovými kroky.
Mnoho významných událostí nyní ovlivňuje české zemědělství
a potravinářství.
Především je to začínající nové období Společné zemědělské
politiky Evropské unie nebo po třiceti letech ukončená platnost
mléčných kvót.
Těmto a dalším důležitým tématům je věnováno nejnovější
vydání našeho Zpravodaje SZIF. Navíc zde najdete také
něco málo bilancování a snad i příjemnou inspiraci v oblasti
gastronomie a vinařství.

KO N E C M LÉČNÝCH KVÓT
Systém mléčných kvót byl v České republice zaveden od 1. dubna 2001 za
účelem omezení nadprodukce mléka, stabilizace trhu, kolísání nákupních
cen a garantování určité cenové hladiny mléka a mléčných výrobků. Tak
jako se při jejich spuštění zemědělská veřejnost obávala změn, stejné
pochybnosti vyvolává i jejich ukončení. O situaci v souvislosti s koncem
kvót jsme hovořili s Robertem Zavadilem, ředitelem Odboru společných
organizací trhu a národních dotací SZIF. Přinášíme vám aktuální informace
a porovnání kvótového systému se systémem po jeho skončení.
Počítáte s razantními změnami na tuzemském trhu s mlékem?
Výrazné změny neočekáváme, situace u nás by měla spíš kopírovat model
v Evropě. Čeští producenti měli dostatek času se na konec mléčných kvót připravit. Docházelo k investicím do
živočišné výroby s cílem snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. Producenti se snažili uzavírat dlouhodobější
smlouvy s odběrateli a vstupovat do odbytových družstev, které jim zajistí lepší pozici pro prodej mléka.
Především zapojování producentů do větších organizací, sdružení a mezioborových organizací v oblasti mléka
a mléčných výrobků je, dle mého názoru, v současné době velmi důležité. Organizování producentů není sice podpořeno
finančně, ale výhodou je možnost sdružení producentů mléka až do výše 33 % objemu celkové vnitrostátní produkce
členského státu, což pak představuje mnohem výraznější vyjednávací pozici vůči dalším subjektům na trhu.
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Překročí Česká republika mléčnou kvótu pro
rok 2014/2015 a jak jsou na tom ostatní
evropské státy?

kravského
mléka
nakoupeného
od
jednotlivých
producentů i jeho případné další prodeje, a to formou
měsíčních hlášení, která musí být podána SZIF vždy do
10. dne následujícího měsíce. První hlášení bude podáno
za duben s doručením do 10. května. Pro první kupující
dochází ke zjednodušení, v hlášeních o dodávkách
syrového kravského mléka už nebude uvádět obsah
tuku.
Producenti, kteří prodávají mléko a mléčné výrobky
přímo spotřebiteli, tzv. prodeje ze dvora, budou nadále
zasílat měsíční hlášení o prodejích. Hlášení je podáváno
vždy do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. První
hlášení za měsíc duben se musí podat do 15. května.
Uvedená hlášení je možné podávat elektronicky
prostřednictvím Portálu farmáře. Obracím se na všechny
první kupující a producenty, kteří prodávají tzv. ze dvora,
aby se snažili v maximální míře využívat tento efektivní
nástroj pro komunikaci se SZIF.

Ve srovnání s údaji za posledních 10 let jsou dodávky
mléka v kvótovém roce 2014/2015 absolutně nejvyšší.
Přestože se kvóta mléka pro ČR blíží ke své maximální
hranici, už nyní je patrné, že nebude překročena. Během
14 let existence kvót u nás k této situaci došlo pouze
jednou, a to o 0,6 % v kvótovém roce 2005/2006.
Celková produkce mléka v EU v roce 2014 vzrostla
o 5,5 % a v roce 2015 se předpokládá další mírný vzestup.
V této souvislosti se dále očekává, že řada členských
států bude mít vysoké pokuty za překročení mléčných
kvót v kótovém roce 2014/2015, např. Německo, Polsko,
Nizozemí, Irsko, Rakousko, Dánsko a jiné.

Jakými dotačními opatřeními
s mlékem podporovat?

budete

trh

K podpoře producentů i odběratelů mléka budou
i nadále sloužit dotace z EU a národních zdrojů.
U přímých plateb to bude například větší podpora na
chov dojnic v rámci Dobrovolné podpory vázané na
produkci i nepřímá podpora s důrazem na zemědělce,
kteří mají trvalé travní porosty, pěstují plodiny vázající
dusík atd. Program rozvoje venkova 2014 – 2020 bude
podporovat dobré životní podmínky zvířat (animal
welfare) a pořízení strojů a technologií pro zpracování
zemědělských a potravinářských produktů. Nadále bude
možné čerpat finanční prostředky také z tzv. národních
dotací, které cílí například na udržování a zlepšování
genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat a zpracování zemědělských produktů a zvyšování
konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu.

Jaké další nástroje budou existovat v mléčném
sektoru v delším horizontu?
I po skončení mléčných kvót bude důležité, aby
byly k dispozici informace o aktuální situaci na
domácím i evropském trhu. Sledování tuzemského
trhu
a
informovanost
producentů,
zpracovatelů
a veřejnosti zajišťuje SZIF již dlouhodobě a v této činnosti
bude pokračovat. V současné době jsou připravovány na
Portálu farmáře nástroje pro elektronickou komunikaci
s producenty i prvními kupujícími pro získávání informací.
V rámci EU zajišťuje monitoring od dubna 2014 agentura
European Milk Market Observatory (MMO). Jejím cílem
je zvýšit přehled v oblasti trhu s mlékem a mléčnými
výrobky a poskytnout tomuto sektoru pomoc po zrušení
kvót, Evropské komisi budou tyto informace sloužit jako
podklad k rozhodování a přijímání adekvátních opatření
na úrovni EU. SZIF bude ve větším rozsahu pravidelně
zveřejňovat souhrn aktuálních informací, pro jejich
automatické zasílání e-mailem je možné se zaregistrovat
už nyní na www.szif.cz.
Zveřejňováním uvedených informací bude SZIF i nadále
pomáhat podnikatelským subjektům ke správným
rozhodnutím v oblasti produkce, zpracování a prodeje
mléka, zároveň přispěje k lepší informovanosti odborné
i laické veřejnosti.

Jak
bude
SZIF
systém
administrovat
bezprostředně po 1. dubnu, tedy od okamžiku,
kdy přestávají platit mléčné kvóty?
Všechna dosavadní rozhodnutí, která se vztahují
k předchozímu nařízení vlády č. 244/2004 Sb., přestala
k 31. březnu 2015 platit.
Systém kvót skončil, vyhodnocování kvótového roku
2014/2015 však pokračuje a bude dokončeno během
několika měsíců. Kontroly na místě u producentů
i odběratelů, které se vztahují k prověření plnění
podmínek systému mléčných kvót, mohou být prováděny
až do konce roku 2015.
Od 1. dubna jsou všechny subjekty podnikající na území
ČR a nakupující syrové kravské mléko od producentů
nově povinny se zaregistrovat jako první kupující,
dříve označovaní jako odběratelé mléka. Tyto žádosti
o registraci přijímá SZIF již od 1. ledna letošního roku.
V současné době je zaregistrováno 70 prvních kupujících.
Od 1. ledna 2015 je dále možné podávat žádosti o uznání
Organizace producentů a Sdružení organizací producentů.
Jejich uznávání i samotnou činnost bude administrovat
SZIF obdobně jako v rámci systému mléčných kvót.
V novém systému budou probíhat kontroly na místě
u prvních kupujících a ve vztahu k nim mohou být
kontrolovány také producenti mléka. Dle platné národní
legislativy bude každá z uznaných organizací producentů
zkontrolována jednou za 2 roky.
První kupující budou oznamovat množství syrového
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PŘ ÍJ E M J E DN O TN Ý C H ŽÁD OSTÍ 2 015 V PLNÉM PROU D U
Příjem Jednotné žádosti byl letos spuštěn 10. dubna nejprve pro opatření přímých plateb. Z důvodu pozdějšího vydání
příslušných nařízení vlády bylo možné podávat žádosti v rámci neprojektových opatření Programu rozvoje venkova až
v následujících dnech. Od 23. dubna je Jednotná žádost již „kompletní“ a lze žádat o všechny dotační tituly.
Prostřednictvím Jednotné žádosti lze letos žádat o následující podpory:
•

JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS)

•

PLATBA PRO MLADÉ ZEMĚDĚLCE

•

PLATBA PRO ZEMĚDĚLCE DODRŽUJÍCÍ ZEMĚDĚLSKÉ
PŘÍZNIVÉ PRO KLIMA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (GREENING)

•

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS):

2015

POSTUPY

podpora na produkci brambor určených pro výrobu škrobu
podpora na produkci konzumních brambor
podpora na produkci chmele
podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

podpora na produkci zeleninových druhů s vysokou pracností

Jednotná žádost

podpora na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností
podpora na produkci ovocných druhů s vysokou pracností
podpora na produkci cukrové řepy

SAPS, PVP, Mladý zemědělec
Dobrovolné podpory vázané na produkci
LFA, Natura 2000, AEO, AEKO, EZ
Dobré životní podmínky zvířat

Žádost o zařazení AEKO, EZ
Žádost o změnu zařazení AEO

podpora na produkci bílkovinných plodin
podpora na chov telete masného typu
podpora na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka
podpora na chov bahnice nebo na chov kozy
•

PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY (PVP)

•

PLATBA V MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTECH (LFA)

•

PLATBA V OBLASTECH NATURA 2000 NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

•

AGROENVIRONMENTÁLNĚ – KLIMATICKÉ OPATŘENÍ (AEKO)

•

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ 2007- 2013

•

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

•

DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE).

Základním dotačním opatřením přímých plateb opět zůstává Jednotná platba na plochu (SAPS), která je od letošního
roku rozšířena o zvýhodňující dotační tituly – Mladý zemědělec a Greening. Další podrobné informace může zájemce
získat prostřednictvím Příručky pro žadatele 2015.
Podávání žádostí v letošním roce končí 29. května, respektive žadatel má ještě 25 denní lhůtu na pozdní podání, které
je již však spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů, žádost
bude zamítnuta a žadateli nebude přiznána žádná dotace.
Jednotnou žádost 2015 je možné podat některým z následujících způsobů:
1. Elektronickou cestou:
a) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF
b) prostřednictvím datové schránky žadatele
c) prostřednictvím elektronické podatelny SZIF
2. Osobně na příslušném OPŽL
3. Poštou na příslušné OPŽL
Případnou metodickou podporu a spolupráci při přípravě žádostí poskytnou žadatelům pracovníci Oddělení příjmu
žádostí a LPIS nebo infolinky na telefonním čísle 222 871 871.
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ME ZI N ÁR O DN Í VELE TRH VÍNO & D ELIKATESY 2015
O P ĚT ZA ÚČAS TI VÝROBCŮ KLAS A
Výstaviště v pražských Holešovicích hostilo ve dnech 22. až 24. dubna už osmnáctý ročník mezinárodního veletrhu
pro gastronomii Víno & Delikatesy 2015. Jedná se každoročně o významnou událost, kterou zahajují přední osobnosti
českého politického života, v letošním roce to byli místopředseda senátu ČR pan Přemysl Sobotka a náměstek
ministra zemědělství ČR Jindřich Šnejdrla. První den byl opět tradičně zaměřen na domácí moravská vína, druhý den
na vína a delikatesy z Maďarska a třetí den byl věnován italským vínům a specialitám. Více jak třetinu návštěvníků
veletrhu tvoří odborníci a profesionálové z oboru gastronomie a obchodu, kterým včetně zástupců médií byla každý
den vyhrazena doba od 11 do 14 hodin k odborným setkáním. Po 14. hodině se otevíraly brány veřejnosti, návštěvníci
si mohli prohlédnout všechny expozice a seznámit se s nabízenými produkty až do ukončení ve 20 hodin.
Přestože 70 % vystavovatelů obvykle představují producenti a prodejci vín, je veletrh významnou příležitostí
k prezentaci také pro výrobce potravinářských produktů. I letos tuto příležitost využili držitelé značky KLASA, aby
v rámci společné expozice nabídli své pekárenské a mléčné produkty, müsli a cereálie, ovocné šťávy, směsi koření
nebo výrobky z máku a mnohé další.
Veletrhu se zúčastnili tito výrobci ocenění značkou KLASA:
•

TOKO AGRI a.s. vyrábí mošty pod obchodní značkou Ovocňák,

•

SEMIX s.r.o. kromě výroby celozrnných cereálií dodává směsi pekařům
a cukrářům,

•

EXTRUDO Bečice s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem speciálních
produktů v kvalitě bez lepku, organic, košer a jiných,

•

GOLD SPICE trading s.r.o. produkuje sypká univerzální ochucovadla,
kořenící směsi, marinády a polévkové základy značky SUPERVEGET,

•

Paul s.r.o. Mělník je výrobcem tradičního kvasového chleba,

•

MADETA a.s. představuje největšího zpracovatele mléka v ČR,

•

ALIKA a.s. se zabývá výrobou pražených ořechů, slaných snacků,
balením sušeného ovoce a olejnatých semen,

•

Havlík Opal s.r.o. je tradičním národním výrobcem trvanlivých tyčinek se
sýrem a solí podle originální receptury.

Zajímavou propagaci veletrhu Víno & Delikatesy představují tzv. Koncerty vín a delikates, které jsou koncipovány
jako upoutávka této významné mezinárodní gastronomické události. Hlavní myšlenkou projektu je představit na
koncertech jakési gurmánské partnerství vín a vybraných delikates. Už jen názvy soutěžních kategorií zní velice
lákavě, třeba Óda na sekt a kaviár, Harmonie vína a dušené šunky, Souznění sektu a uzených lososů nebo Souzvuk
sladkého vína a čokolády. Výrobci nebo dovozci vín mohou přihlásit svá vína v rámci jednotlivých koncertů, souznění
vín a vybraných pochutin pak hodnotí známé osobnosti z televizní obrazovky.
Také na letošním veletrhu bylo co obdivovat a ochutnávat. Velký zájem odborníků i široké veřejnosti dokazuje, že
podobné akce na popularitě rozhodně neztrácejí.
Účast na veletrhu byla už tradičně vysoká, jak ze strany vystavovatelů, kterých bylo více než 200, tak v počtu
návštěvníků. Na Výstaviště jich zavítalo téměř 14 tisíc! Nemalý podíl na atraktivitě akce mají určitě ochutnávky, které
jsou vždy velkým lákadlem.

SP U Š T Ě N A AN GLI C KÁ VE RZ E INTERNETOVÝCH S TRÁNEK S Z IF
Od 6. března 2015 je na našich webových stránkách
www.szif.cz k dispozici jejich anglická verze. Po
kliknutí na britskou vlajku se uživatelé stránek
dostanou k informacím v anglickém jazyce a klikem
na českou vlajku se mohou vrátit zpět.
Přeloženy

jsou

základní

informace

o

Fondu

a poskytovaných dotacích. Díky anglické verzi je
nyní SZIF dostupný širší veřejnosti a především
zájemcům, kteří nehovoří česky.
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N E J Č A S TĚJŠÍ D OTAZY
Vážení čtenáři, v souvislosti s přechodem na nové období SZP 2015 – 2020 se řada z vás ptá na podrobnosti z různých
oblastí této rozsáhlé problematiky. Rubrika „Nejčastější dotazy“ na našich webových stránkách
(www.szif.cz/cs/faq-jz2015) vám poskytne odpověď alespoň na některé z vašich dotazů. Také v našem Zpravodaji se
snažíme zodpovědět některé z nich, tentokrát jsme vybrali dotazy týkající se podmínky Aktivní zemědělec.
Kdy musí žadatel doložit k Jednotné žádosti Zprávu auditora a kde takového auditora najde?
Zprávu auditora musí žadatel doložit v případě, že nároková částka dotace za rok 2014 (event. 2013) u něho přesáhla
5 000 Eur a zároveň má v databázi CZ NACE evidovánu jednu ze stanovených negativních činností (nevztahuje-li se
na něj některá z výjimek). Tím mu vznikla povinnost uvést v Jednotné žádosti údaje o celkových a zemědělských
příjmech/výnosech a doložit Zprávu auditora, která prokáže soulad uváděných údajů na Jednotné žádosti a údajů
v jeho účetních výkazech. Seznam auditorů lze najít na webových stránkách www.kacr.cz. Podrobnější informace jsou
uvedeny v Příručce pro žadatele 2015.
Kde žadatel zjistí, že má zakázanou činnost?
Pro ověření evidovaných ekonomických činností je možno využít tento odkaz:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz. Po zadání IČ je možno ověřit evidované ekonomické činnosti, ale
např. také, zda je žadatel evidován jako zemědělský podnikatel.

N E PŘEHLÉD NĚTE
Transparentnost přidělování evropských dotací představuje v současné době velmi aktuální otázku především
v kontextu čerpání alokovaných částek v České republice. SZIF proto v souladu s evropskou legislativou přistoupí
k úpravě zveřejňování dat o příjemcích dotací. Zatímco doposud Fond zveřejňoval data pouze u právnických osob po
dobu 2 let od poskytnutí dotace, nově bude od 31. května 2015 uvádět seznam příjemců podpory jak právnických,
tak i fyzických osob. Tento seznam bude statický, a to vždy za finanční rok, uveřejněn bude v českém i anglickém
jazyce. U právnických osob a sdružení bude uveden plný název společnosti a obec, u fyzických osob jméno a okres.
U příjemců do částky 1 250 Eur (včetně) bude k identifikaci použit pouze identifikační kód. Částky budou zveřejněny
nejenom podle konkrétních fondů, ze kterých jsou dotace čerpány, ale i podle jednotlivých opatření.
Bližší informace naleznete zde http://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci-info#.

RE ALI ZAC E VÝ P L AT VYBRANÝCH OPATŘENÍ
ZA P RVNÍ ČTVRTLETÍ 2015
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2015 byly zahájeny výplaty některých dotačních titulů v rámci Jednotných žádostí
podaných v roce 2014. Pro informaci uvádíme stav výplat těchto opatření k datu 27. března 2015.
Konkrétní číselné údaje jsou následující:
»» Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
celkem podáno 29 997 žádostí
dosud celkem vyplaceno 24 273 žádostí v částce 822 357 281,28 Kč, tj. 96,33 %.
»» Oddělená platba za cukr (SSP)
celkem podáno 829 žádostí
dosud celkem vyplaceno 806 žádostí v částce 1 186 053 567,02 Kč, tj. 95,42 %.
»» Oddělená platba za rajčata (STP)
celkem podáno 14 žádostí
dosud celkem vyplaceno 14 žádostí v částce 11 235 241,45 Kč, tj. 98,69 %.
»» Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (SS)
celkem podáno 1 793 žádostí
dosud celkem vyplaceno 1 637 žádostí v částce 865 496 810,94 Kč, tj. 84,36 %.
»» Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu (SS)
celkem podáno 244 žádostí
dosud celkem vyplaceno 164 žádostí v částce 59 171 374,99 Kč, tj. 66,36 %.
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»» Zvláštní podpora na chmel (SS)
celkem podáno 118 žádostí
dosud celkem vyplaceno 110 žádostí v částce 37 466 501,66 Kč, tj. 85,56 %.
»» Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech (SS)
celkem podáno 2 687 žádostí
dosud celkem vyplaceno 1 148 žádostí v částce 30 659 693,87 Kč, tj. 42,52 %.
»» Zvláštní podpora na tele masného typu (SS)
celkem podáno 4 924 žádostí
dosud celkem vyplaceno 3 591 žádostí v částce 331 369 689,13 Kč, tj. 74,94 %.
»» AEO - EAFRD neprojektové opatření PRV, osa II
celkem podáno 15 277 žádostí
dosud celkem vyplaceno 9 804 žádostí v částce 2 932 857 366,41 Kč, tj. 63,84 %.

DO T AC E P RO Č ESKÉ ZEM ĚD ĚLS TVÍ V ROCE 2014
SZIF administruje a kontroluje v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) dotační opatření financovaná z příslušných
evropských fondů a z prostředků státního rozpočtu. V roce 2014 hospodařil s celkovou částkou 41,6 miliardy Kč.
Na dotace v rámci SZP bylo vyplaceno 37,6 miliardy Kč, provozní a správní výdaje Fondu činily 1,4 miliardy Kč
a na marketingovou činnost, spojenou s podporou značek kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina, bylo
vynaloženo 69 milionů korun.
Na výplatách dotačních titulů se už tradičně největší měrou podílely přímé platby, na které bylo v loňském roce
čerpáno z rozpočtu EU 24,3 miliardy Kč. Největší část výplat přímých plateb opět zaujímala Jednotná platba na plochu
(SAPS), v roce 2014 bylo podáno téměř 30 tisíc žádostí na celkovou plochu 3 547 994 ha.
Přechodné vnitrostátní podpory byly z národního rozpočtu financovány částkou 68 milionů Kč.
V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) bylo v roce 2014 vyplaceno 12,5 miliardy Kč, kdy 9,7 miliardy poskytla EU
a 2,8 miliardy pocházelo ze státního rozpočtu. Největší podíl v rámci PRV zaujímala OSA II (59 %), následovaly OSA  
III (17 %), OSA I (16,6 %), OSA IV Leader (7 %), OSA V (0,4 %). Ačkoli sedmileté období PRV 2007 – 2013 skončilo,
pro dočerpání celkové alokace programu bylo koncem roku 2014 vyhlášeno ještě mimořádné 22. kolo příjmu žádostí
zaměřené na podporu realizace projektů Místních akčních skupin s finančním objemem 83,5 milionu Kč a na pořízení
strojů a technologií, na které byla vyčleněna 1 miliarda Kč.
SZIF administruje také opatření v rámci Společné organizace trhů, na které bylo v roce 2014 vynaloženo 718 milionů Kč.
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