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českému zemědělství

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
když jsme se s vámi v minulém čísle Zpravodaje loučili s přáním úspěšné sklizně, příznivého počasí a dobré úrody,
bylo opravdu obtížné si představit dlouhodobé tropické teploty a velké sucho, které nakonec v naší zemi nastaly.
Nemálo zemědělců a pěstitelů bylo vysokými teplotami a nedostatkem vláhy vážně postiženo a poškozeno. Je ale
paradoxní, že právě díky tropickému počasí proběhly letošní žně mimořádně rychle a úspěšně. Výnosy základních
obilovin jsou příjemným překvapením, i když nedosahují rekordních hodnot roku 2014, ale přesto převyšují výnosy
roku 2013.
Za uplynulé dva měsíce se v našem zemědělství a potravinářství odehrála řada dalších událostí. Proběhla každoroční
výstava Země živitelka, intenzivně se připravovalo 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 – 2020,
byla udělena nová ocenění KLASA a Regionální potravina. O těchto a jiných událostech si můžete podrobněji přečíst
na stránkách tohoto podzimního vydání Zpravodaje SZIF.

S T Á T N Í ZE MĚDĚLSKÝ I N TERVENČNÍ FOND NA 42. ROČNÍK U
AGR O SALONU ZEM Ě ŽIVITELKA
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se výstavy
Země živitelka účastní pravidelně, protože se jedná
o nejvýznamnější oborovou a kulturní událost a jako
jediná v ČR svým záběrem zahrnuje celý zemědělskopotravinářský sektor. Akce se každoročně těší velkému
zájmu široké veřejnosti i odborníků. Ani letos tomu
nebylo jinak. Navzdory velkému horku a prudkému
slunci zaznamenal veletrh rekordní účast, do areálu
českobudějovického výstaviště zavítalo přes sto tisíc
návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout expozice
a stánky od téměř 600 vystavovatelů.
Také letos byla expozice SZIF v nejmodernějším
výstavním pavilonu T1 a s plochou 384 m2 se jednalo
o největší stánek veletrhu. SZIF zde prezentoval
činnost Fondu a 29 výrobců oceněných značkou
kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina,
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jejichž produkty bylo možné ochutnat i zakoupit. V den
zahájení veletrhu se v Pivovarské zahradě konal už
12. ročník slavnostního předávání certifikátů národní
značky kvality KLASA čtyřem nově oceněným výrobcům.
Součástí stánku SZIF byl také informační pult, kde
zaměstnanci Fondu odpovídali zájemcům z řad veřejnosti
na četné dotazy zaměřené na zemědělské dotace. Jednalo
se především o informace k Programu rozvoje venkova
2014 – 2020 (PRV), a to zejména k jeho 1. kolu, které
bylo zahájeno 29. září. Na podporu českých zemědělců,
potravinářů a lesníků je v rámci nového PRV vyčleněno
zhruba 97 miliard korun. Časté dotazy se týkaly také

podpor pro mladé zemědělce a Operačního programu
Rybářství 2014 – 2020, na který je v programovém
období určena částka 1,1 miliardy korun.
Stánek Fondu v průběhu výstavy navštívila řada osobností
a představitelů státu. Mezi nejvýznamnější hosty patřil
prezident České republiky Miloš Zeman, předseda vlády
Bohuslav Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan
Štěch a ministr zemědělství Marian Jurečka.
Návštěvníci letošní Země živitelky měli možnost opět
vybírat z řady akcí a pořadů doprovodného kulturního
a zábavného programu. Aktivně se mohli například zapojit
do soutěží v pojídání párků, pití mléka nebo o přípravu
nejlepšího bramborového salátu, které se odehrávaly
na pódiu stánku značky Regionální potravina v pavilonu
T1. Právě zde probíhala vystoupení kulinářských mistrů
Filipa Sajlera a Ondřeje Slaniny, známých protagonistů
oblíbeného televizního pořadu Kluci v akci, kteří vařili
z regionálních potravin. Tradiční krajové speciality ve škole
vaření představil šéfkuchař Petr Šíma, který připravoval
jídla podle krajových receptů. Samozřejmě všechny
pochoutky byly připravované z potravin oceněných
značkou Regionální potravina, stejně tak atraktivní ceny,
například dárkové balíčky nebo chladicí tašky plné dobrot.
Na bilancování výstavy Země živitelka je v tuto chvíli
ještě brzo, ale podle dosavadních ohlasů soudíme, že
návštěvníci i vystavovatelé byli spokojeni. Nezbývá než
věřit, že nadcházející 43. ročník bude stejně úspěšný.
Snad jen počasí by mohlo být méně tropické.

I N FO RMAC E K JED NOTNÉ Ž ÁD OS TI 2 015
Začátkem července jsme informovali veřejnost, že
na dotační titul SAPS nebudou vypláceny zálohy,
ale vzhledem k situaci, kdy se zemědělci potýkají
s nedostatkem hotovosti, což jim stěžuje podnikání, bude
žadatelům záloha poskytnuta. Je důležité poskytnout
finanční prostředky ze společné zemědělské politiky co
nejdříve zemědělcům, aby je mohli dále využít například
k úhradě svých závazků.
Evropská komise odsouhlasila, že záloha na SAPS se
může, jako částečná kompenzace za ztráty v mléčném
sektoru, zvýšit z obvyklých 50 % na 70 %.
Záloha SAPS se týká výhradně finančních prostředků
alokovaných na platbu SAPS. Od letošního roku bude
vyplácena rovněž platba na zemědělské postupy příznivé
pro klima a životní prostředí, tzv. Greening, podpora
citlivým sektorům v rámci dobrovolné podpory vázané
na produkci a platba pro Mladé zemědělce. Oproti roku
2014, díky těmto dílčím platbám, které budou vypláceny
samostatně, se sníží sazba SAPS. Očekávaná výše
sazby bude cca 3 500 Kč/ha, Skutečná bude známa
nejdříve v průběhu měsíce října 2015.
Díky mléčné krizi, nízkým výkupním cenám mléka
a ztrátám způsobených suchem dostanou letos
zemědělci mimořádně část hlavních podpor v upraveném
harmonogramu. Rozhodnutí o platbě SAPS se začne
vydávat 2. 11. 2015, přičemž SZIF vylučuje odkladný
účinek podaného odvolání proti poskytnutí zálohy. Platba
zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí,
ale i tak má žadatel možnost podat proti rozhodnutí
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odvolání. Doplatek se bude následně vyplácet od
1. 12. 2015. Snahou je vyplatit peníze co nejdříve, závisí
to však na uzavření kontrol v terénu a na kapacitě našich
pracovníků, kteří již několik měsíců pracují v nadměrném
vytížení.
Platby na LFA (platby poskytované za hospodaření
v horských a jinak znevýhodněných oblastech) začne
SZIF vyplácet od 1. prosince 2015, platby Natura 2000
(chráněná území) od 15. prosince 2015, platby pro
Mladé zemědělce a rovněž platby na dojnice od 11. ledna
příštího roku a platby Greening od 18. ledna 2016.
Právě uplynulé léto bylo charakteristické vysokými
teplotami a minimálními srážkami. Tyto velmi nepříznivé
klimatické podmínky, trvající v některých oblastech
i několik měsíců, měly negativní dopad na celé zemědělství.
V případě, že žadatel díky extrémnímu suchu nemohl
plnit dotační podmínky jednotlivých opatření v rámci
Jednotné žádosti podané v roce 2015, měl povinnost
tuto skutečnost oznámit na místně příslušném Oddělení
příjmu žádostí a LPIS na formuláři „Ohlášení zásahu vyšší
moci – mimořádných okolností“, ve kterém identifikoval
nesplněnou podmínku. K ohlášení vyšší moci nebylo
nutné dokládat potvrzení hydrometeorologického ústavu.
Ohlášení vyšší moci SZIF posoudí a při splnění podmínek
bude uznáno. Na základě uvedeného ohlášení bylo
možné výjimečně provádět příkrm pasených zvířat na
pastvinách, který za běžných okolností není povolen, a to
za podmínky, že nedošlo k devastaci druhově bohatých
pastvin.
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P RO GRAM RO ZVOJE VENKOVA 2 014 - 2 020
1. KO LO PŘÍJM U Ž ÁD OS TÍ
Program rozvoje venkova (PRV) je součástí Společné
zemědělské politiky EU a jeho hlavním cílem pro období
let 2014 – 2020 je poskytovat finanční prostředky
na
obnovu,
zachování
a
zlepšení
ekosystémů
závislých na zemědělství zejména prostřednictvím
tzv. agroenvironmentálních opatření, podporovat investice
zlepšující konkurenceschopnost a inovace zemědělských
podniků, dále pomoc mladým lidem, kteří začínají pracovat
v zemědělství a v neposlední řadě péče o krajinu. V rámci
České republiky je cílem PRV především vyrovnání úrovně
našeho zemědělství s ostatními členskými státy Evropské
unie, aby čeští zemědělci, potravináři a lesníci měli
srovnatelné podmínky jako jejich protějšky v ostatních
zemích EU.
20. srpna schválila vláda navýšení příspěvku ze státního
rozpočtu na Program rozvoje venkova z 25 % na
35 %. Dotace tak budou oproti původnímu plánu vyšší
o 13 miliard korun. Evropská unie poskytne ze svého
rozpočtu do PRV přibližně 63 miliard korun, státní
rozpočet pak 34 miliard korun. Celková výše finančních

prostředků na PRV 2014 – 2020 tak dosáhne bezmála
97 miliard korun.
Pro 1. kolo příjmu žádostí na projekty PRV je připraveno
více než 5 miliard korun. „Hlavním cílem je posílení
konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by
se bez podpory ocitly v tíživé situaci,“ uvedl ministr
zemědělství Marian Jurečka. Žádosti jsou přijímány
pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od
29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.
Před zahájením příjmu žádostí došlo k některým změnám
a upřesněním Pravidel u všech operací v obecné části
a u operace 4.1.1., 4.2.1. a 16.2.2 ve specifické části.
Podrobné informace k 1. kolu PRV, včetně harmonogramu
a dodatečně provedených změn, najdou žadatelé o dotaci
na internetových stránkách www.szif.cz. Nejčastější
dotazy včetně odpovědí jsou k dispozici na adrese
www.szif.cz/cs/faq.
Předběžně stanovený finanční objem u jednotlivých
operací je uveden v tabulce.

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

3,278 miliard Kč

4.3.2 Lesnická infrastruktura

345 milionů Kč

8.6.1 Technika a technologie pro lesní
hospodářství

190 milionů Kč

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů

973 milionů Kč

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů,
postupů a technologií při zpracování
zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh (Potravinářské Inovace)

603 milionů Kč

O P E RAČ N Í P RO GRAM RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2 020
Operační program Rybářství byl Evropskou komisí schválen 2. června 2015 jako nástroj čerpání podpory z Evropského
námořního a rybářského fondu. Cílem je udržení konkurenceschopné akvakultury založené na inovacích, znalostech
a účinnějším využití zdrojů. Program je součástí Společné rybářské politiky EU a navazuje na OP Rybářství 2007 – 2013.
Pro příjemce dotace je v novém období vyčleněna částka zhruba 1,1 miliardy korun.
Priority OP Rybářství 2014 – 2020 jsou následující:
»» zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních
ryb,
»» investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci,
»» zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb,
»» podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace),
»» podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické
rozmanitosti.
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Příjem Žádostí o podporu v rámci první i druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 bude probíhat ve
dnech 21. října až 3. listopadu 2015. První a druhá výzva zahrnují následující opatření:
2.1. Inovace - zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje
a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů.
2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury – investice přispívající ke
zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících,
důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.
2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – vybudování moderních recirkulačních zařízení
a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.
5.3. Investice do zpracování produktů – zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizace
podniků a výstavba zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.
2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby - vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů
v povodí řek Labe a Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté (larva úhoře) nebo rozkrmeného mladého úhoře.
Poskytovatelem dotace a řídícím orgánem OP Rybářství je ministerstvo zemědělství. Státní zemědělský intervenční
fond zastává roli tzv. Zprostředkujícího subjektu. Příjem žádostí se bude řídit Pravidly schválenými ministrem
zemědělství 29. července 2015. Oproti minulým letům obsahují Pravidla následující hlavní změny:
»» plně elektronický příjem Žádosti o podporu, Hlášení o změnách, Žádost o přezkum rozhodnutí, Žádost
o platbu,
»» pro komunikaci mezi žadatelem/příjemcem a Zprostředkujícím subjektem/ŘO OP Rybářství slouží Portál
farmáře,
»» rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáno /podepsáno elektronicky,
»» žadatel/příjemce má právo na přezkum rozhodnutí úřadů předložením Žádosti,
»» publicita musí být v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období
2014 – 2020.
Podrobné znění Pravidel naleznete na: www.eagri.cz a www.szif.cz. Další užitečné informace, týkajících se dané
problematiky, obsahuje rubrika Nejčastější dotazy na adrese www.szif.cz/cs/faq.

B YLA P Ř EDÁN A N O VÁ OCENĚNÍ REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Soutěž Regionální potravina, jejíž administrací je pověřen Státní zemědělský intervenční fond, je projektem
ministerstva zemědělství na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin, ve které odborné komise
vybírají nejlepší a nechutnější produkty ze 13 krajů České republiky.
Během měsíců srpna a září byla v šesti krajích České republiky předána další ocenění značky Regionální potravina.
V letošním šestém ročníku soutěže udělil ministr zemědělství značku Regionální potravina celkem 107 produktům od
106 výrobců. V současné době dosahují oceněné potraviny počtu 575. Hodnotitelské komise vybíraly z 1 262 výrobků
od 418 producentů. Ocenění obvykle předává v rámci konání nějaké významné regionální oborové nebo kulturní
akce některý z vysokých představitelů kraje, SZIF nebo přímo ministr zemědělství. Podrobné informace o soutěži
a oceněných výrobcích je možné najít na webových stránkách projektu www.regionalnipotravina.cz.
Slavnostní předání ocenění
v měsících srpnu a září 2015:

Regionální

potravina

Zlínský kraj, 8 výrobků, 22. 8., Krajské dožínky, Kroměříž,
Kraj Vysočina, 8 výrobků, 22. 8., Westernové městečko
Šiklův mlýn,
Ústecký kraj, 9 výrobků, 11. 9., Zahrada Čech, Litoměřice,
Liberecký kraj, 6 výrobků, 19. 9., Den regionálních
potravin, Liberec,
Královéhradecký kraj, 9 výrobků, 19. 9., Královéhradecké
dožínky, Hradec Králové,
Moravskoslezský kraj, 8 výrobků, 25. 9., Život na hradě,
Černá louka, Ostrava.
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OVO C E , Z ELE N I N A A MLÉKO D O Š KOL V NOVÉM ŠKOLNÍM ROC E
Chutná a zdravá školní
svačina
jistě
dokáže
u dětí školou povinných
navodit dobrou náladu
třeba i po skončené
písemné práci nebo před
zkoušením. V nedávno
zahájeném školním roce k této pohodě a zdravému
stravování dětí během vyučování opět přispějí dotovaná
opatření - projekt Ovoce a zelenina do škol a program
Podpora školního mléka, které administruje Státní
zemědělský intervenční fond. Jejich cílem je vštípení
správných stravovacích návyků, boj proti dětské obezitě
a celkové zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny i mléka.
Program „školní mléko“ zároveň usiluje o snížení deficitu
vápníku u dětské populace.
Projekt Ovoce a zelenina do škol je určen pro základní školy
a to žákům prvního stupně, včetně dětí z přípravných tříd.
Školáci dostávají zdarma čerstvé ovoce a zeleninu nebo
ovocné a zeleninové šťávy, respektive ovocné protlaky.
V minulém školním roce bylo do projektu zapojeno přes
500 tisíc žáků ze 3 741 škol, což představuje 96 % dětí
prvního stupně ZŠ. Protože je o projekt značný zájem
a počet zapojených školáků každým rokem stoupá,
očekáváme, že ve stávajícím školním roce bude zdravé
svačiny odebírat kolem 520 až 530 tisíc žáků. Z Evropské
unie je na projekt vyčleněna částka přes 134 milionů
korun, Česká republika poskytne dalších 60 milionů korun.
Zatím je předběžný měsíční limit na produkty na jednoho

žáka 27 Kč a bude platit
až do vyhlášení ročního
limitu kolem 20. října.
Na doprovodná opatření
projektu je stanoven roční
limit 40 Kč na jednoho
žáka. A které produkty
školáci nejčastěji dostávali v předchozím období? První
příčku obsadila jablka, následovala ovocná a zeleninová
šťáva a na třetím místě se umístily pomeranče.
Program Podpora spotřeby školního mléka je určen
především pro žáky základních škol, ale zapojeny jsou
také mateřské a střední školy. Na rozdíl od projektu Ovoce
a zelenina do škol si žák na mléčný výrobek přispívá.
Ministerstvo financí ČR každoročně stanovuje maximální
ceny jednotlivých podporovaných mléčných výrobků, za
které je žák může koupit. Údaje pro letošní rok lze najít
na internetové adrese: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/
cenovy-vestnik/2015/cenovy-vestnik-8-2015-22378.
Podle zkušeností z minulých let předpokládáme, že
se do programu v letošním školním roce zapojí zhruba
345 tisíc žáků z 3 100 zapojených škol. Národní zdroje
poskytnou na program předběžně 48,5 milionu korun
a z prostředků Evropské unie bude k dispozici dalších
12 milionů korun. V loňském školním roce děti nejčastěji
odebíraly ochucené polotučné mléko, smetanový krém
a neochucené polotučné mléko nebo ochucené jogurty.
Podrobné informace k oběma opatřením naleznete na
internetových stránkách www.szif.cz.

V IN O BR A N Í N A P RAŽSKÉ M HRAD Ě ZA Ú ČAS TI VÝROBCŮ KL A S A
A R EGI ONÁLNÍ POTRAVINA
O víkendu 19. a 20. září proběhl
jubilejní desátý ročník tradičního
Vinobraní na Pražském hradě.
Pro milovníky vína byla letos
připravena nejen rozšířená nabídka
degustací českých a moravských
vín, ale nově také prezentace
vynikajících potravin a produktů,
oceněných značkami kvality KLASA
a Regionální potravina.
Vstup na Vinobraní, které probíhalo
v Královské zahradě a na Terase
Jízdárny Pražského hradu, byl volný.
Pouze na degustaci vín v Míčovně
bylo potřeba zaplatit vstupné 80 Kč.
Zájemci mohli poté ochutnat nejen
ze široké nabídky klasických vín od
nejlepších českých a moravských
vinařů, ale také výborný moravský
burčák
nebo
třeba
čerstvě
vylisovanou hroznovou šťávu.
Dále mohli návštěvníci ochutnat
a zakoupit rovněž potraviny a produkty nesoucí značku kvality KLASA nebo Regionální potravina. Akce se zúčastnilo
celkem 16 výrobců KLASA a 22 držitelů značky Regionální potravina. Prezentovány byly Regionální potraviny
Jihočeského a Ústeckého kraje. Vše doprovázel stylový kulturní program, na kterém se podílely hrou a zpěvem
folklórní soubory, historický rámec pak navozovala vystoupení šermířské skupiny Dominik. Není se tedy co divit, že
Vinobraní na Pražském hradě je veřejností stále více oblíbené a hojně navštěvované.
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R O ZŠÍ ŘE N Í WEBOVÝCH S TRÁNEK S Z IF
Od začátku září jsou internetové stránky SZIF www.szif.cz rozšířeny tak, aby lépe informovaly o dění v regionech. Pod
hlavní záložkou Kontakty, umístěnou v horní liště na úvodní stránce, je k dispozici záložka Regionální odbory.
Po rozkliknutí se objeví interaktivní mapka České republiky s vyznačenými oblastmi a sídly jednotlivých Regionálních
odborů. Další kliknutí do mapy umožní zájemci dostat se přes vyznačená sídla místně příslušných Oddělení příjmu
žádostí a LPIS až ke kontaktům na jednotlivé pracovníky těchto oddělení. Pod mapou České republiky v sekci
Zpravodajství naleznete veškeré informace publikované v rámci jednotlivých regionů. Pod mapkami regionů jsou
zveřejněny informace a pozvánky na akce vztahující se k dané oblasti. Momentálně jsou jistě nejvíce vyhledávané
pozvánky na semináře k 1. kolu příjmu žádostí PRV 2014 – 2020.
Na úvodní stránce se ve střední zelené liště navigace nachází zcela vpravo políčko HARMONOGRAMY/KALENDÁŘ AKCÍ.
Po rozkliknutí si zájemce může zvolit jednu ze sekcí, a to Harmonogramy nebo nově Kalendář akcí, kde se dozví, co
a kde se aktuálně koná během zvoleného měsíce nebo v daný konkrétní den. V záložce SZIF POSKYTUJE, umístěné
v horní liště na úvodní stránce, je vytvořena podzáložka CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV (CSV). Veřejnost zde nalezne
informace o CSV a jejím hlavním účelu, který úzce souvisí s Programem rozvoje venkova. V sekci ZPRAVODAJSTVÍ
jsou umístěny dokumenty, vztahující se k aktuálním událostem a akcím, konaným pod záštitou CSV.
Věříme, že všechny tyto novinky na našich webových stránkách napomohou lepší informovanosti a jednotlivým
zájemcům zjednoduší a urychlí přístup k požadovaným informacím.

C O DÁL E PŘIPRAVU JEM E
PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 2015, Výstaviště Lysá nad Labem, 8. 10. 2015 - 11. 10. 2015, národní výstava zeleně,
mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků. SZIF bude na akci prezentovat svou činnost
samostatným stánkem. Zároveň zde bude 9. 10. předáno ocenění Regionální potravina Středočeského kraje.
WORKSHOP GAEC – GREENING 2015, SZIF finišuje s posledními přípravami k pořádání třídenní mezinárodní
konference s názvem Workshop GAEC – greening 2015. Akce je pořádána ve dnech 21. - 23. 10. 2015 v Praze
a v Průhonicích ve spolupráci s Joint Research Centre, vědeckým pracovištěm Evropské komise. Posláním tohoto
pracovního setkání je výměna zkušeností mezi odborníky z platebních agentur EU, kteří se zabývají kontrolou ploch
vykazovaných zemědělci při žádostech o dotace.
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