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českému zemědělství

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok 2015 rychle uběhl a před vámi je poslední letošní vydání Zpravodaje SZIF. Stejně jako v průběhu celého tohoto
roku, také v jeho posledních měsících se odehrála řada zajímavých, významných i přelomových událostí. Proběhlo
historicky 1. kolo Programu rozvoje venkova nového období Společné zemědělské politiky EU, stejně tak Operační
program Rybářství má za sebou první výzvy v programovém období 2014 – 2020. SZIF prezentoval svou činnost na
významných oborových a kulturních akcích a značky kvalitních potravin Regionální potravina a KLASA představily
další nové produkty a jejich výrobce. O tom všem se můžete dočíst na následujících stranách.
Rušný rok 2015 se chýlí ke konci, rok 2016 klepe na dveře. Přejeme vám krásné a klidné svátky, do nového roku vše
nejlepší a těšíme se opět na shledanou na stránkách našeho zpravodaje.

A N ALÝ ZA ŽÁDO ST Í POD ANÝCH V RÁM CI 1 . KOLA
P R O GR AMU RO ZVOJE VENKOVA 2014 - 2 020
V květnu letošního roku schválila Evropská komise základní dokument, který podrobně specifikuje množství finančních
prostředků určených na rozvoj venkovských oblastí České republiky. Podle Programu rozvoje venkova (PRV) na
období 2014 – 2020 tak mohou čeští zemědělci, potravináři a lesníci získat prostřednictvím dotačních opatření více
než 84 miliard korun, z toho 63 miliard z Evropské unie a 21 miliard ze zdrojů státního rozpočtu.
Program rozvoje venkova 2014 – 2020 odstartoval své první kolo příjmu žádostí. K jeho průběhu Vám nyní přinášíme
zajímavé informace.
V termínu 29. 9. – 12. 10. 2015 proběhl na Regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu příjem
žádostí prvního kola PRV. Vyhlášeny byly operace, které více či méně navazují na opatření realizovaná i v období
2007 - 2013:

» 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
» 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
» 4.3.2 Lesnická infrastruktura
» 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
» 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů
a jejich uvádění na trh.
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Průběh příjmu
Oproti předchozím výzvám byl termín pro předkládání žádostí prodloužen z jednoho na dva týdny. Žadatelé toho však
nijak zásadně nevyužili a během prvních 7 dní podali pouze cca 4 % žádostí. Naopak tradičně nejvyšší počet žádostí
(37 %, resp. 1 136) byl podán až poslední den.
Doporučení projektů
Z celkového počtu 3 040 zaregistrovaných žádostí bylo ke spolufinancování doporučeno 2 446, dalších 229 projektů
bylo označeno jako náhradníci a zbylých 365 nebylo z důvodu nízkého počtu bodů a velkého převisu požadované
dotace nad alokovanou částkou doporučeno. Úspěšnost podání se tak v průměru pohybuje na úrovni 80 %.
U téměř poloviny ze 17 záměrů byly doporučeny všechny zaregistrované projekty. Naopak kategorii Nedoporučen
zahrnují pouze 3 operace.

Rozpočet podaných a doporučených projektů dle operací
Rozpočty projektů se pohybovaly v rozmezí desítek tisíc Kč až po více než 150 mil. Kč v závislosti na operaci nebo
záměru. Největší projekt s celkovým rozpočtem více než 186 mil. Kč a požadovanou dotací 60 mil. Kč byl připraven
pro výstavbu skleníku, naopak nejmenší projekt s rozpočtem 38 720 Kč a dotací 19 360 Kč je určen pro lesnickou
techniku.
Úspěšnost a struktura podaných žádostí dle právní formy žadatele
První kolo Programu rozvoje venkova bylo otevřeno jak pro zemědělské prvovýrobce a zpracovatele zemědělské
produkce, tak pro osoby hospodařící v lesích. Právní formy tím pádem zahrnují širokou škálu od fyzických osob, přes
s.r.o., akciové společnosti a družstva až po obce a jejich svazky. Celkově lze konstatovat, že nepatrně úspěšnější co
do počtu projektů byly fyzické osoby, z pohledu finančního však jejich úspěšné projekty představují jen cca 17 %
stanovené alokace (1,11 mld. Kč). Z uvedeného je zřejmé, že fyzické osoby mají větší zájem o menší projekty.
Naopak projekty akciových společností, které podaly celkem 466 žádostí (322 doporučených), tj. 15 % žádostí,
představují celých 34 % finančních prostředků pro doporučené projekty prvního kola.
Úspěšnost projektů dle místa realizace
V předchozím programovém období i nyní jsou žádosti u projektových opatření až na výjimky předkládány na
Regionálních odborech SZIF (RO SZIF) dle místa realizace (sídlo žadatele nerozhoduje). První kolo PRV nepřineslo
z hlediska rozmístění projektů na území České republiky žádné překvapení – stejně jako v minulých letech bylo
nejexponovanějším NUTS 2 Jihovýchod (RO Brno) a Jihozápad (RO České Budějovice), nejméně projektů pak
zaregistrovalo Ústí nad Labem (Severozápad) a Opava (Moravskoslezsko).
Realizace projektů z časového hlediska
Projekty PRV mohou žadatelé začít uskutečňovat až po jejich zaregistrování. Na samotnou realizaci pak mají 24
měsíců od podpisu Dohody, která následuje po schválení projektů. Financování zajišťují nejprve z vlastních zdrojů,
dotace je jim proplacena zpětně po předložení veškeré dokumentace k realizaci a provedení kontroly na místě.
Dle informací uvedených v žádostech hodlají žadatelé zrealizovat cca 46 % projektů (včetně předložení Žádosti
o proplacení) ještě do konce roku 2016. V roce 2018 plánují dokončit přes 500 projektů (cca 20 %). V rámci
kalendářního roku je stejně jako v minulosti nejpreferovanějším měsícem prosinec.
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Celkově lze projekty prvního kola PRV považovat za velmi úspěšné. Tento výsledek je dán jednak nastavením minimální
bodové hranice pro podání žádosti, díky němuž nebyly nekvalitní projekty vůbec předloženy, jednak dodatečným
navýšením alokace, ke kterému došlo z důvodu zpoždění programu, a zároveň navýšení příspěvku na Program
rozvoje venkova ze státního rozpočtu z 25 % na 35 % (celkový rozpočet se tak při zachování absolutních hodnot části
EU navýšil).
Faktickou kvalitu projektových podkladů však bude možné vyhodnotit až po provedení administrativních kontrol,
doplnění a opravách žádostí a kontrole bodování. Neméně významným aspektem bude i kontrola dokumentů
souvisejících se stavebním řízením. V minulosti měli žadatelé povinnost zajistit si stavební povolení, ohlášení stavby
apod. ještě před samotným podáním žádosti (pro 2. kolo bude podmínka opět zařazena). Pravděpodobnost skutečné
realizace projektů tak byla vyšší. Na schválené projekty prvního kola však úprava zásadní podmínky již vliv mít
nebude, předložení nezbytné dokumentace ze strany žadatelů musí být totiž provedeno nejpozději do konce února
2016, tj. před schválením.
V současné době probíhají na Regionálních odborech SZIF administrativní kontroly. Finální schválení prvních projektů
lze očekávat nejdříve na konci května 2015. Delší lhůta je způsobena jednak vysokým počtem administrovaných
projektů v důsledku navýšení alokace, jednak přesunutím provedení a kontroly výběrových řízení ještě před samotným
schválením.
V každém případě přejeme všem žadatelům, aby se jim podařilo projekty úspěšně zrealizovat v potřebných
termínech, při optimálním využití finančních zdrojů a pouze s nezbytně nutnou administrativní zátěží. V případě
obtíží a nejasností, ale i v ostatních případech, jsou pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu připraveni
všem žadatelům ochotně poradit a pomoci.

J E DN O TN Á ŽÁDO ST - SAZBY D OTAČNÍCH TITU LŮ 2015
Dne 26. listopadu schválil ministr zemědělství Marian Jurečka sazby dotačních titulů pro rok 2015. Oproti předešlému
období došlo v podmínkách nové Společné zemědělské politiky EU 2014 – 2020 k významným změnám. Důležitou
změnou je nižší sazba u nejrozšířenější dotace - Jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS). Protože objem
finančních prostředků na SAPS je v letošním roce 12,5 miliardy korun oproti 21 miliardám korun v roce 2014, byla
letošní sazba SAPS stanovena na 3 543 korun na hektar. Neznamená to však, že by žadatelé získali méně finančních
prostředků, celkový objem peněz zůstává zachován. Platba SAPS je totiž v letošním roce nově doplněna dotačními
tituly Greening a Platba pro mladé zemědělce. Greening (povinné ozelenění) je platba určená zemědělcům, kteří
používají postupy příznivé pro klima a životní prostředí. Tato sazba je stanovena na 1 943 korun na hektar. Podpora
pro mladé zemědělce je určena zemědělcům do 40 let a má jim napomoci v jejich podnikatelské činnosti. Sazba této
podpory činí 885 korun na hektar, avšak pouze do maximální výměry 90 hektarů zemědělské půdy.
Aby se platba SAPS dostala k žadatelům rychleji, dochází letos k další změně v procesu vyplácení, kterou je zvýšení
zálohy na 70 %, namísto loňských 50 %. Záloha na SAPS se vyplácí od 2. listopadu, doplatek 30 % od 1. prosince 2015.
Kompletní výčet sazeb jednotlivých dotačních titulů je uveden v následující tabulce.
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SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ 2015
OPATŘENÍ

SAZBA DOTACE V KČ

jednotka

Termín vydávání rozhodnutí
(90 %)
od

do

Jednotná platba na plochu (SAPS) - zálohy (70 %)

3 543,91

ha

2. 11. 2015

10. 12. 2015

Jednotná platba na plochu (SAPS) - doplatky (30 %)

3 543,91

ha

1. 12. 2015

-

Greening

1 943,62

ha

18. 1. 2016

28. 2. 2016

885,98

ha

11. 1. 2016

28. 2. 2016

Mladý zemědělec

DOBROVOLNÁ PODPORA VÁZANÁ NA PRODUKCI (VCS)
  

VCS bílkovinné plodiny

3 711,07

ha

11. 1. 2016

1. 3. 2016

  

VCS konzumní brambory

5 411,71

ha

15. 1. 2016

28. 2. 2016

  

VCS brambory pro výrobu škrobu

17 215,79

ha

10. 2. 2016

20. 3. 2016

  

VCS ovoce s velmi vysokou pracností

13 734,02

ha

10. 2. 2016

31. 3. 2016

  

VCS ovoce s vysokou pracností

9 491,99

ha

10. 2. 2016

31. 3. 2016

  

VCS zelenina s velmi vysokou pracností

13 183,82

ha

1. 2. 2016

20. 3. 2016

  

VCS zelenina s vysokou pracností

3 662,37

ha

1. 2. 2016

20. 3. 2016

  

VCS cukrová řepa

7 874,13

ha

11. 1. 2016

20. 2. 2016

  

VCS chmel

17 356,73

ha

11. 1. 2016

20. 2. 2016

  

VCS tele masného typu

10 001,78

VDJ

15. 2. 2016

31. 3. 2016

  

VCS na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

3 678,77

VDJ

11. 1. 2016

1. 3. 2016

  

VCS na chov bahnice nebo chov kozy

3 670,30

VDJ

1. 3. 2016

10. 4. 2016

PŘECHODNÉ VNITROSTÁTNÍ PODPORY (PVP)
192,17

ha

15. 1. 2016

28. 2. 2016

5 172,99

ha

15. 1. 2016

28. 2. 2016

Krávy chované v systému bez tržní produkce mléka

131,63

VDJ

15. 1. 2016

28. 2. 2016

Ovce, kozy

61,17

VDJ

15. 1. 2016

28. 2. 2016

101,63

VDJ

15. 1. 2016

28. 2. 2016

1 746,72

t

15. 1. 2016

28. 2. 2016

Zemědělská půda
Chmel

Přežvýkavci
Brambory pro výrobu škrobu

P R O BĚ H LY P R VN Í VÝ ZVY OPERAČNÍHO PROGRAM U RYBÁŘS T V Í
20 14 – 2020
V uplynulých měsících říjnu a listopadu měli žadatelé o dotace možnost reagovat na vyhlášení prvních výzev v rámci
Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.
Na toto období je pro OP Rybářství v rámci Společné rybářské politiky EU vyčleněna pro Českou republiku zhruba
1,1 miliardy korun. Poskytovatelem dotací je v případě OP Rybářství přímo Ministerstvo zemědělství ČR, zatímco
Státní zemědělský intervenční fond zastává roli zprostředkujícího subjektu. SZIF zajišťuje administraci projektů
OP Rybářství prostřednictvím svých Regionálních odborů na základě Dohody o delegování.
Pro první a druhou výzvu OP Rybářství 2014 – 2020 bylo vyčleněno 280 milionů korun a žadatelé o dotaci mohli
podávat Žádosti o podporu na své projekty v prodlouženém termínu od 21. října do 18. listopadu 2015 (původně
pouze do 3. listopadu).
Veškeré žádosti a administrace nově probíhaly výhradně elektronickou cestou, prostřednictvím Portálu farmáře, jehož
funkcionalita byla pro zahájení příjmu žádostí OP Rybářství spuštěna 13. října. Každý žadatel o dotaci si tak musel
včas zařídit osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis), který byl podmínkou pro komunikaci se SZIF a vlastní
podání žádosti. V prvních dvou výzvách OP Rybářství 2014 – 2020 bylo možné zažádat o dotaci na investice do
akvakultury, zpracování produktů, inovací a recirkulačních zařízení a také na vysazování úhoře říčního do vybraných
rybářských revírů v povodí řek Labe a Odry. Zaměření prvních výzev tedy plně odpovídalo obecnému cíli OP Rybářství
2014 – 2020, kterým je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti
a účinnějším využití zdrojů. V podmínkách České republiky je cílem programu udržitelný chov ryb a diverzifikace
akvakultury. Souběžně s tím se jedná také o rozvoj tradiční a osvědčené formy domácí akvakultury, kterou je produkce
kapra.
V rámci první a druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 bylo zaregistrováno 133 Žádostí o podporu
v celkovém finančním objemu bezmála 188 milionů korun. Nejvíce projektů, celkem 100, je zaměřeno na investice
zvyšující konkurenceschopnost podniků akvakultury - opatření 2.2.a.). Jedná se o navazující opatření z předchozího
Operačního programu Rybářství 2007 - 2013. Pomyslné druhé místo obsadilo se 17 projekty nově otevřené opatření
2.4. s podporou určenou na vybudování moderních recirkulačních zařízení. Zavádění nových způsobů odchovu
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povede k produkci kvalitních ryb i v netradičních lokalitách, zároveň dojde ke zvýšení produkce jako takové. Oproti
předcházejícím letům byl zaznamenán výrazný pokles u opatření 2.5. zaměřeného na vysazování úhoře říčního do
vybraných rybářských revírů v povodí řek Labe a Odry. Pokles o 85 % je přičítán výrazné změně definice žadatele
z uživatele revíru na podnik akvakultury. Vyhlášení třetí výzvy je plánováno na jaro 2016. Bude obsahovat následující
opatření:
Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury je zaměřeno na
podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem výrazně posílit
ekonomický potenciál.
Opatření 2.3. Podpora nových chovatelů má umožnit vstup nových subjektů do odvětví a zajistit jejich počáteční
konkurenceschopnost. Investice budou směřovány do projektů nově začínajících chovatelů, kteří poprvé zakládají
mikropodniky nebo malé podniky akvakultury. Podpora bude poskytnuta pouze v případě, že nezávislá marketingová
studie prokáže slibné a udržitelné vyhlídky daného produktu na trhu.
Opatření 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně je zaměřeno na přípravu strategie
a realizaci regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní o produktech
akvakultury a na jiné komunikační kampaně, zlepšující povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury.

M IMO Ř Á DN Á O P AT ŘE N Í SPOLEČNÉ ORG ANIZACE TRHŮ (SOT )
V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské
unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Zákaz dovozu vybraných zemědělských
produktů do Ruské federace způsobuje přetlak na unijním trhu, čímž dochází k ovlivnění cen dotčených komodit.
Bylo tedy třeba nastolit kroky, které zmírní újmu některých exportérů a producentů. První mimořádná opatření se
týkala především sektoru ovoce a zeleniny, později byla rozšířena na odvětví mléčných výrobků, které je zasaženo
sankcemi nejvýrazněji. Nejaktuálnější opatření jsou zaměřena na podporu chovatelů krav a prasnic a na soukromé
skladování vepřového masa. V následující části článku se dále věnujeme jednotlivým podpůrným opatřením, která
aktuálně probíhají.
Mimořádné podpory pro zemědělce, kteří podnikají v živočišné výrobě
Dne 14. 12. 2015 schválila vláda poskytnutí mimořádné podpory pro zemědělce podnikající v živočišné výrobě. Finanční
prostředky ve výši 604 milionů korun budou z poloviny hrazeny z rozpočtu EU a z poloviny z rezerv Ministerstva
zemědělství. Podpora je určená chovatelům dojných krav a prasnic. Podle předběžných odhadů a při maximálním
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využití podpory budou orientační sazby 1 676 korun na prasnici, základní sazba 1 172 korun na dojnici a zvýhodněná
sazba pro menší chovy 1 407 korun. O podporu může požádat chovatel alespoň tří krav na mléko anebo nejméně
tří prasnic. Peníze bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. Podporu dostanou zemědělci nejpozději do
30. 6. 2016, předpokládá se však rychlejší vyplácení, nejpozději do 30. 4. 2016.
Soukromé skladování vepřového masa
S ohledem na negativní situaci a vývoj na trhu s vepřovým masem bude znovu zahájena podpora soukromého
skladování vepřového masa v délce skladování 90, 120 nebo 150 dnů. Příjem žádostí začne 4. 1. 2016 a bude možné
žádat pouze o podporu na ještě neuskladněné produkty v minimálním množství 10 t u vykostěných produktů a 15 t
u ostatních produktů. U tohoto opatření musí žadatel při podání žádosti složit jistinu ve výši 20 % fixní částky podpory.
Soukromé skladování mléčných výrobků másla, sušeného odstředěného mléka (SOM) a sýrů
Nejvýrazněji sankce zasáhly sektor mléčných výrobků. V současné době stále probíhají opatření k podpoře soukromého
skladování másla a soukromého skladování SOM (zahájeno v září 2014), u kterých je podpora omezena na dobu
skladování v rozmezí 90 – 210 dní. Je možné žádat pouze o podporu na již uskladněné produkty, a to v období od
8. 9. 2014 do 29. 2. 2016. Minimální skladované množství, které je podmínkou pro získání podpory, je 10 t.
Od října 2015 pak paralelně běží nová opatření k podpoře soukromého skladování SOM a sýrů. U soukromého
skladování SOM byla zahájena podpora na dobu skladování v délce 365 dní (nejméně však 270 dní). Žádosti lze
podávat v období od 19. 10. 2015 do 29. 2. 2016, a to opět na minimální množství 10 t.
Dalším novým opatřením je soukromé skladování sýrů s dobou skladování 60 – 210 dní. Žádosti se přijímají v období
od 19. 10. 2015 do 15. 1. 2016 a lze žádat pouze na již uskladněné produkty, v minimálním množství 0,5 t. U tohoto
opatření musí žadatel při podání žádosti složit jistinu ve výši 20 EUR na tunu.
Doposud bylo v ČR podáno 9 žádostí o podporu soukromého skladování SOM a byla vyplacena podpora ve výši téměř
800 000 korun.
Intervenční nákup mléčných výrobků másla a SOM
V letošním roce mají opět žadatelé možnost nabídnout své produkty k intervenčnímu nákupu až do 31. 12. 2015
nebo do naplnění množstevního limitu 109 000 t, přičemž od 1. 1. 2016 bude toto opatření opět pokračovat. Kapacita
smluvních intervenčních skladů činí nyní 5 000 t pro SOM a 1 000 t pro máslo. Doposud však žadatelé v ČR toto
opatření nevyužili.
Mimořádná opatření v odvětví ovoce a zeleniny
Vedle výše uvedených komodit byla v srpnu 2015 přijata další opatření v oblasti ovoce a zeleniny. Evropská komise
k tomuto kroku přistoupila v souvislosti s prodloužením embarga na dovoz zemědělských produktů do Ruské federace
do 5. 8. 2016. Opatření stažení z trhu, nesklízení a sklízení nezralých produktů pokrývají širokou škálu
druhů ovoce a zeleniny. Pro Českou republiku byla vyčleněna podpora na celkové množství 3 000 t. Začátek příjmu
předběžných oznámení/žádostí o kontrolu na místě byl stanoven na 10. 8. 2015 a příjem bude ukončen 30. 4. 2016.
Žádosti o vyplacení podpory lze podávat do 31. 7. 2016, výplaty pak budou probíhat do 30. 9. 2016. Doposud bylo
SZIF doručeno 13 předběžných oznámení/žádostí o provedení kontroly na místě, přičemž všechna se týkala opatření
nesklizení v celkovém množství téměř 2 304 t podporovaných produktů. V naprosté většině se jednalo o jablka
v množství přes 2 220 t. Po provedených kontrolách na místě bylo v současné době uznáno 445,2 t podporovaných
produktů.
Podrobné informace a další údaje k problematice mimořádných opatření SOT mohou zájemci najít na internetové
adrese https://www.szif.cz/cs/spolecna-organizace-trhu.
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KLASA N A V ELETRHU ANU G A 2 015
Veletrh Anuga, pořádaný v Kolíně nad Rýnem každé dva
roky, je největším veletrhem potravin a nápojů na světě.
V letošním roce se konal v termínu 10. až 14. října.
Na ploše více než 280 000 m2 bylo možné navštívit
deset specializovaných veletrhů pod jednou střechou.
Že se jedná o zcela mimořádnou událost v oblasti
potravinářství, dokládají i statistiky právě uplynulého
rekordního ročníku.
Veletrh navštívilo okolo 160 000 návštěvníků ze 192 zemí
světa a své produkty zde vystavovalo přes 7 000 výrobců
ze 108 zemí. Mezi těmito vystavovateli nechyběli ani
držitelé značky kvalitních potravin KLASA. Čeští výrobci
tak mohli na veletrhu nabídnout své výrobky přímo
nákupčím mezinárodních obchodních řetězců.
Příležitosti prezentovat své výrobky využilo 13 společností:
SEMIX PLUSO, spol. s r.o., Hamé s.r.o., POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., CARLA spol. s r.o., HAVLÍK OPAL spol. s r.o.,
ALIKA a.s., LINEA NIVNICE, a.s., Interlacto, spol. s r.o., MG servis s.r.o., RAVY CZ a.s., Bramborárna Bukovice, s.r.o.,
EXTRUDO Bečice s.r.o., ARTIFEX INSTANT, s.r.o.
Národní značku kvality KLASA může v současné době nosit 1 111 produktů od 224 českých a moravských výrobců.
Prestižní ocenění KLASA byla letos naposledy předána 10. prosince, na slavnostním večeru v pražském paláci Žofín.

REGI O N ÁLN Í P O TRAVINA - REG IONFEST 2015
Největší přehlídkou produktů a výrobků oceněných
prestižní značkou kvality Regionální potravina je
festival Regionfest, jehož čtvrtý ročník proběhl ve
dnech 20. a 21. listopadu na pražském náměstí Jiřího
z Poděbrad. Výherci soutěže tak mají dobrou příležitost
představit své oceněné výrobky přímo veřejnosti
a návštěvníci veletrhu naopak zase možnost ochutnat
a nakoupit kvalitní a čerstvé potraviny přímo od jejich
producentů. Festival Regionfest tedy představuje pro
veřejnost jedinečnou příležitost seznámit se s kompletní
škálou oceněných výrobků v daném roce a blíže poznat
vlastní značku kvality Regionální potravina, kterou
administruje Státní zemědělský intervenční fond.
Letošní Regionfest provázelo během prvního dne
nepříliš vlídné počasí, přesto byl zájem návštěvníků
o chutné potraviny a další program značný. Výrobky zde
prezentovalo a prodávalo více než čtyřicet výrobců ze
všech 13 krajů České republiky. Stejně jako v předchozích
ročnících byl festival doprovázen pestrým kulturním
programem, jehož hlavními atrakcemi byly cimbálová
muzika a kuchařská show – vaření z Regionálních potravin.
Nechybělo tradiční slosování o nákupní koš s výrobky
oceněnými Regionální potravinou, které proběhlo dvakrát

v každém festivalovém dni. Výherce, jestliže byl osobně
přítomen, si mohl poté sám koš naplnit přímo u stánků
výrobců podle své vlastní volby. Nechyběly ani ukázky
staročeských řemesel, kde si návštěvníci mohli sami
zkusit, jak se plete košík z proutí nebo zdobí perník. Pro
děti byla připravena dílna, ve které si vyrobily vlastní
vánoční ozdoby.
I přes počáteční déšť a chlad přilákal Regionfest 2015 opět
velké množství návštěvníků, což svědčí o stále vzrůstající
oblibě kvalitních místních potravin ze strany veřejnosti.

V průběhu měsíce října byla ocenění Regionální potravina předána v posledních čtyřech krajích:
Olomoucký kraj, 1. října 2015, festival gastronomie a nápojů OLIMA 2015, Výstaviště Flora Olomouc, 8 oceněných
výrobků,
Liberecký kraj, 2. října 2015, Den regionálních potravin Libereckého kraje, 6 oceněných výrobků,
Středočeský kraj, 9. října 2015, výstava Podzimní ZEMĚDĚLEC 2015, Výstaviště Lysá nad Labem, 8 oceněných
výrobků,
Karlovarský kraj, 10. října 2015, Lázeňský festival jablek v Mariánských Lázních, 9 oceněných výrobků.
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců
a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo zdarma na svém obalu
po dobu čtyř let užívat značku Regionální potravina. V současné době značku nosí 575 produktů ze 13 krajů Čech
a Moravy. Administraci značky provádí SZIF. Podrobné informace lze najít na adrese www.regionalnipotravina.cz.
Informativní newsletter SZIF
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Č E RP ÁN Í VČ E LAŘS KÝCH D OTACÍ 2015
Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu
včelařských dotací za období od 1. září 2014 do
31. srpna 2015. Skončil tak druhý rok tříletého včelařského
programu na podporu chovu včelstev pro období let 2014
až 2016. Stejně jako vloni byla vyčerpána celá alokovaná
částka, což svědčí o velkém zájmu včelařů o dotace.
Státní zemědělský intervenční fond poskytuje dotace
chovatelům včel prostřednictvím Českého svazu včelařů
na 5 různých opatření. Polovina dotace je hrazena
z prostředků EU a druhá polovina z rozpočtu ČR.
Na včelařská opatření byla ke dni 15. října 2015
vyplacena částka 64,7 miliardy korun, což odpovídá
100 % alokovaných finančních prostředků pro rok 2015
a představuje navýšení o 1,14 % oproti částce vyplacené
v roce 2014.
Název opatření

vyplaceno v tis. Kč

Technická pomoc

26 877

Boj proti varroáze

27 513

Racionalizace kočování včelstev

2 159

Úhrada nákladů na rozbory medu

712

Obnova včelstev

7 414

Vzhledem k nadměrnému zájmu chovatelů bylo nutné
u opatření Technická pomoc, Racionalizace kočování
včelstev a Obnova včelstev jednotlivé částky poskytované
dotace krátit koeficientem 0,6362, protože objem nároků
na dotaci přesáhl výši přidělených prostředků.
Pro následující rok je na včelařské dotace určeno
2 329 120 EUR. Směnný kurz bude možno stanovit až
v lednu roku 2016.

Drobné chovatele včel a farmáře určitě potěšíme zprávou,
že se Česká republika přidala k úspěšnému projektu ze
Slovinska, který propaguje med u nejmladších strávníků.
Z iniciativy Ministerstva zemědělství ve spolupráci
s Českým svazem včelařů začala 18. listopadu na několika
školách v Praze, Brně, Liberci a Zlíně kampaň „Medová
snídaně“. Děti v mateřských školách a školáci prvního
stupně budou zdarma dostávat český med spolu s máslem
a chlebem, všechny produkty jsou z řady výrobků
oceněných značkou Regionální potravina. Cílem akce je
propagace zdravého stravování, medu a včelařství. Děti
si při snídaních nejenom pochutnají, ale zároveň se také
hravou formou dovědí o významu včel a jejich produktech.
V ideálním případě může škola pozvat včelaře, aby dětem
podal informace o včelařství a zpracování medu. V rámci
projektu mohou školy oslovovat včelaře a nakupovat med
prostřednictvím tzv. prodeje ze dvora, kde je kvalita medu
garantována. Věříme, že medové snídaně nastartují oblibu
medu u nové generace
a napomohou k osvětě
o tomto oboru. V lednu
příštího roku proběhne
anketa, jejímž cílem bude
zjistit, co si děti zapojené
do projektu o včelařství
zapamatovaly a zároveň
ověřit u rodičů, nakolik
medové snídaně ovlivnily
rodinný jídelníček.

S Z IF N A VÝ ST AVÁC H OLIM A A POD ZIM NÍ Z EM ĚD ĚLEC
Státní zemědělský intervenční fond se snaží více přiblížit veřejnosti problematiku
evropských dotací do zemědělství a potravinářství a zároveň také svou činnost
zprostředkovatele a administrátora těchto finančních prostředků. Proto se SZIF nyní
ve větší míře zúčastňuje veletrhů a výstav tematicky zaměřených na uvedené oblasti,
kde prezentuje svou činnost a prestižní značky kvality potravin KLASA a Regionální
potravina, které administruje. V průběhu měsíce října se Fond zúčastnil dvou
významných výstav OLIMA 2015 a Podzimní ZEMĚDĚLEC 2015.
Festival gastronomie a nápojů OLIMA 2015 proběhl ve dnech 1. až 4. října v rámci
podzimní etapy jubilejního dvacátého ročníku celonárodní výstavy ovoce, zeleniny
a školkařských výpěstků Flora Olomouc, která se konala na stejnojmenném výstavišti. Kromě prezentace činnosti
Fondu byly v rámci společného stánku opět představeny kvalitní potraviny značek KLASA a Regionální potravina.
Letošní podzimní etapa Flory Olomouc přilákala na 26 tisíc návštěvníků.
Ve dnech 8. až 11. října se na Výstavišti v Lysé nad Labem uskutečnila 43. prodejní a kontraktační národní výstava
zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků, Podzimní ZEMĚDĚLEC 2015. Státní
zemědělský intervenční fond na této akci prezentoval svou činnost samostatným stánkem s informačním pultem,
kde se zájemci mohli seznámit s aktuální strukturou dotací a dozvědět se další užitečné informace. V rámci výstavy
bylo 9. října předáno osmi výrobkům ze Středočeského kraje ocenění Regionální potravina. Každoročně navštíví tuto
zemědělskou a zahrádkářskou výstavu okolo 30 tisíc lidí.
Informativní newsletter SZIF
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ZE MĚD ĚLEC ROKU 2015

Moderovaná diskuze (zleva): M. Toman, P. Sekáč

V úterý 3. listopadu ve velkém sále Kongresového centra
ČNB v historické budově Plodinové burzy v Praze na
Senovážném náměstí proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů 14. ročníku soutěže o nejlepšího zemědělského
hospodáře Zemědělec roku 2015 spolu se seminářem
České zemědělství v roce 2016. Soutěž je pořádána pod
záštitou ministra zemědělství ČR a jejím vyhlašovatelem
je odborný týdeník Zemědělec. Průvodcem letošního
slavnostního vyhlášení vítězů byla populární moderátorka
Jolana Voldánová a svým hudebním vystoupením
dokreslilo slavnostní atmosféru smyčcové trio ENSEMBLE
INSIEME.
Publikum a významné hosty na úvod pozdravil guvernér
České národní banky Miroslav Singer, který stručně
přiblížil historii budovy Plodinové burzy a vyzdvihl význam
zemědělství a potravinářství pro národní hospodářství.
Seminář České zemědělství v roce 2016, který navázal
na úvodní proslovy, sestával zejména z moderované
diskuze prezidenta Agrární komory ČR Miroslava
Tomana s Pavlem Sekáčem, náměstkem pro řízení
Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku
EU Ministerstva zemědělství ČR. Obsahově velmi bohatá
diskuze se dotkla témat, jako jsou historicky nejvyšší
rozpočet do sektoru zemědělství pro rok 2016, priority
dotační politiky Ministerstva zemědělství – podpora
citlivých oblastí, např. chov skotu nebo výroba využívající

technologie s vysokou mírou přidané hodnoty, dále
obrana proti suchu, chystané změny v Programu rozvoje
venkova v souvislosti s revizí oblastí LFA a další aktuální
tematické okruhy.
Soutěž Zemědělec roku 2015 vyhlašuje nejlepší
zemědělce, a to v jednotlivých krajích ČR, v absolutním
pořadí a v dalších kategoriích. Hodnocení soutěžících je
provedeno na základě výpočtu indexu finančního zdraví,
které vypracují odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky
a informací Praha. Absolutním vítězem 14. ročníku soutěže
se stal soukromě hospodařící rolník, pan Václav Hrabě
ze Sedlece u Benátek nad Jizerou, hospodařící na ploše
900 hektarů. Jedná se o prvního soukromě hospodařícího
zemědělce v historii soutěže, který v ní zvítězil, a obsadil
rovněž první místa v kategoriích Nejlepší farmář, Nejlepší
pěstitel a Nejlepší zemědělec Středočeského kraje. Jistě
úctyhodný výkon. Druhé místo v absolutním pořadí
získalo Agrodružstvo Brázdim z okresu Praha - východ,
jako třetí se umístila společnost Noragros ze Strakonicka.
Kromě umělecky hodnotných cen získali výherci také
šeky se zajímavými finančními částkami, které jim jistě
v rámci další podnikatelské činnosti přijdou vhod.

Výherci soutěže (zleva):
Agrodružstvo Brázdim, pan Václav Hrabě, společnost Noragros

MEZI N ÁRO DN Í WORKSH OP G AEC - EFA 2015
Ve dnech 21. až 23. října 2015 se v Praze konal
mezinárodní workshop s názvem GAEC - EFA 2015, který
pořádal SZIF ve spolupráci s Evropskou komisí DG GRI
a sekcí výzkumného střediska EU DG JRC.
Cílem workshopu byla výměna zkušeností mezi
členskými státy Evropské unie týkající se administrace
a kontroly prvků dobré zemědělské a environmentální
praxe (GAEC) a nových požadavků na stanovení ploch
v ekologickém zájmu (EFA). Žadatelé o zemědělské
dotace musí uvedené podmínky na ochranu životního
prostředí dodržovat, jinak je jim výše dotace krácena.
Na sto dvacet odborníků z členských zemí EU a Evropské
komise diskutovalo o tom, jaká pravidla jsou nastavena
v jednotlivých členských zemích, jaké technologie
lze využívat pro kontrolu ověření plnění závazků
dobré zemědělské a environmentální praxe a ploch
v ekologickém zájmu a jaké mají aktuální zkušenosti s implementací nových pravidel Společné zemědělské politiky.
Informativní newsletter SZIF
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Jednalo se o zástupce platebních agentur, Evropské komise, ministerstev zemědělství a zemědělských univerzit
jednotlivých členských států.
Součástí workshopu byla i praktická část, která probíhala přímo v terénu. V průběhu této praktické části měli účastníci
možnost konzultovat reálné případy jednotlivých standardů GAEC a EFA nejen v kontextu administrace a kontroly
dotací přímých plateb, ale též v souvislosti s údržbou krajiny a zvyšováním kvality životního prostředí.
GAEC (z anglického jazyka: Good Agricultural and Environmental Condition) představuje podmínky pro zachování
dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které jsou řešeny v rámci standardů. Týkají se například
ochranných pásů podél vodních toků, zavlažovacích soustav a dalších. EFA (Ecological Focus Area) znamená plochy
využívané v ekologickém zájmu, jejichž vyhrazení je od letošního roku podmínkou pro opatření Greening. Část
z výměry musí být tedy vyhrazena jako plocha v ekologickém zájmu, například se může jednat o krajinný prvek,
úhor, zalesněné plochy a další.

C O DÁL E PŘIPRAVU JEM E
Vánoční trhy KLASA 2015, KLASA pro vás připravila Vánoční trhy, na kterých budete mít možnost ochutnat
i zakoupit produkty oceněné značkou kvality KLASA. Kvalitní potraviny, které zde nakoupíte, můžete využít i jako
hodnotný vánoční dárek.
• Brno - Vánoční trhy, Brno – Výstaviště, 4. - 13. 12. 2015
• Praha - Stříbrné vánoční dny 2015, PVA EXPO Letňany, 10. - 13. 12. 2015
• Vánoční trhy Olomouc, Výstaviště Flora Olomouc, 18. - 20. 12. 2015
SALIMA 2016, Mezinárodní potravinářský veletrh, 17. - 20. 2. 2016, Brno – Výstaviště. Veletrh se koná každé dva
roky, vždy v sudých letech. Státní zemědělský intervenční fond zde bude prezentovat svou činnost v rámci vlastního
stánku, společně se značkami kvalitních potravin.

VZPOMÍNKA NA LÉTO
Letní fotosoutěž zaměstnanců SZIF 2015
1. místo
Martina Zemanová, Regionální odbor SZIF Praha
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