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Vážení čtenáři,
vítejte u dubnového čísla
Newsletteru SZIF. Přestože
lze počítat s tím, že v tomto
ročním čase je na Vašich
hospodářstvích určitě velký
„šrumec“, neb jaro přináší
plné ruce práce, věříme, že si
najdete chvíli a třeba v rámci
relaxu přečtete, co nového
a zajímavého připravil SZIF.
I ve Fondu máme napilno.
O slovo se hlásí právě
probíhající příjem Jednotných
žádostí 2017. Pevně věříme,
že bude stejně úspěšný jako
ten loňský. Příjem žádostí
v rámci čtvrtého kola PRV
sice právě skončil, ale
pro nás to znamená start
kontrolování a schvalování.
Žádosti se přijímaly a některé
ještě stále pokračují také
v Operačním programu
Rybářství. Na poli kvalitních
potravin se chystá nové kolo
soutěže o Regionální potraviny
v jednotlivých krajích, takže
se už brzo bude rozhodovat
o nových přírůstcích kvalitních
potravin. O tom, ale
i mnohém dalším, se dočtete
na následujících stránkách.
Přejeme příznivé počasí
pro Vaše podnikání
a slunce nejenom
na obloze, ale i v duši.
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„SYSTÉM VYTVÁŘÍME
VŠICHNI SPOLEČNĚ“

ROZHOVOR S ŘEDITELEM SZIF
MARTINEM ŠEBESTYÁNEM
Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu je muž s velkou odpovědností. Řídí
instituci, která je významná pro nás všechny, kteří právě čteme tento článek. Buď totiž
s pomocí Fondu hospodaříme (díky dotacím, jež administruje), nebo ve Fondu pracujeme,
možná s jeho podporou učíme školáky zdravě jíst či obnovujeme polní cesty a kapličky.
„Můžeme se ptát na to a to?“ „Můžeme Vás fotit během rozhovoru?“ ptáme se s kolegou předem.
„Dělejte si se mnou, co chcete,“ říká Martin Šebestyán vítající nás ve své pracovně a dokonale
distingovaným projevem probleskne úsměv, který se objevuje i během našeho povídání.
Máte nějakou fintu, aby jeden člověk zvládl širokou
problematiku Fondu?
Žádnou fintu na to nemám.
A nemá ji nikdo. Je nás ve Fondu asi 1 300, což mluví samo
za sebe. Já se snažím u těch
200 titulů znát rámec, ale není
tu člověk, který by to vše znal
podrobně. Spolupracujeme jako
tým, kde každý zná to své. Společná zemědělská politika není
jednoduchá agenda. Podle toho,
jak to společně zvládáme, nás
vnímá veřejnost a náš zřizovatel, Ministerstvo zemědělství.
Vnímáte tedy SZIF jako
dobrý tým specialistů?
Vždy je co zlepšovat. Ale chci
všem kolegům za minulé dva
roky poděkovat. Nová SZP znamenala pro Fond velký nárůst
práce v počtu opatření, rozsahu
kontrol, zapracování nové le-
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gislativy. A oni to zvládli. Jsme
schopni vyplácet peníze zemědělcům v řádných termínech i dříve.
Co se týče složení týmu, stále
se snažíme, já i moji kolegové

ve vedení, hledat ty nejlepší, kteří
nás posunou dál. Za sebe však
mohu říct, že jsem spokojen.
Váš život je spjatý se
zemědělstvím. Studoval
jste na ČZU, pracoval
na Ministerstvu zemědělství
i na několika pozicích Fondu,
než jste se stal jeho ředitelem.
K zemědělství jste měl vztah
od mlada. Z čeho vyrostl?
Můj zájem vznikal přirozeně.
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S venkovem jsem spjatý díky rodičům, oba pocházejí ze zemědělských rodin. Jako malý jsem trávil
víkendy a prázdniny na vesnici.
Bylo to o zemědělství. Jít studovat ČZU pro mě bylo samozřejmé.
Že jsem nakonec v oboru zůstal
a šel pracovat na Ministerstvo
zemědělství a posléze na SZIF,
vyplynulo z mojí přirozené volby.
Zkusil jste si jako kluk nějaké zemědělské práce?
Samozřejmě! To k tomu patří,
už jako dítě jsem s rodiči okopával řepu, s dědou jsem chodil sekat, o žních jsem se dostal i na kombajn! S kamarády
jsme si hráli dobrodružné hry
v obilí. Bylo to fajn dětství.
SZIF je jediná akreditovaná
platební agentura v rámci
Společné zemědělské
politiky u nás. Existují
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podobné i v jiných rezortech?
SZIF je jedinečný, protože struktury jiných rezortů – ESI fondů
– jsou jiné. Po válce zajišťovala Společná zemědělská politika potravinovou samostatnost,
takže její legislativa se vyvinula
jinak. Proto stojíme mimo klasické strukturální, tzv. ESI fondy.
U ostatních oblastí výplatu zajišťují většinou přímo řídící orgány
– ministerstva, nebo jiný pověřený
zprostředkující subjekt. Ano, Fond
je svou legislativou specifický.

V jiných rezortech někdy
dotace váznou, u nás se
administrace výplat daří velice
dobře. Čemu to přičítáte?
Fond má jistou personální kontinuitu. Nedochází ke změnám
po každých volbách, řada lidí je
tu dlouho, sledují dlouhodobý
vývoj. To nám pomáhá pracovat
koncepčně. Čerpat dotace v plné
výši a včas. Na rozdíl od strukturálních fondů máme tzv. nárokové dotace, které vyžadují velkou
technickou připravenost, protože
čerpáme podkladová data z registrů, na druhou stranu výsledek je
na nějaké období vždy stálejší.
Vznik platební agentury
vyplývá přímo z legislativy
Evropské komise?
Přesně tak. V řadě evropských
států mají dokonce víc platebních
agentur než jednu. Ale poslední
dobou se ve velkých zemědělských státech slučují agentury
do jedné. Je to výhodnější pro
administraci a nakládání lidskými
zdroji. Společná zemědělská politika se vyvíjí, je třeba průběžně
reagovat na nejrůznější krize, být
pružní. Proto je vhodné je sloučit.
V roce 2016 bylo novinkou
rozdělení původní Jednotné
platby na plochu (SAPS)
na dvě samostatné dotace,
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SAPS a Greening. Jak
se změna osvědčila?
To je zajímavá a těžká otázka.
Pohledů je víc. Z hlediska Fondu
to přineslo nárůst práce. Jednotná žádost měla v roce 2014 asi
35 dotačních titulů a dnes je jich
68. Z pohledu zemědělců je nový
systém s výplatami na citlivé
komodity, na živočišnou výrobu,
spravedlivější. Už nejde jen o prostou platbu na 1 hektar zemědělské plochy. Ale k nastavení Greeningu mám řadu osobních výhrad.
Nepokládám ho za příliš efektivní.
Bude nejspíš nějaký čas trvat, než
uvidíme jeho výsledky na našich
polích. Podmínky se buď musí
přitvrdit, nebo se šetrné chování
k půdě musí stát pro zemědělce
přirozenou etickou normou. Aby
k půdě přistupovali jako k vzácnému statku, jehož vyčerpávání a ničení je chyba. Je to otázka našeho
vztahu k půdě. Je znát, že v ČR
máme skoro tři miliony vlastníků
půdy, ale jen 30 tisíc uživatelů.
Řada uživatelů tedy hospodaří
nikoli na své půdě, ale pronajaté.

financování ČR z 15 na 35 procent narostla administrace natolik, že jsme na hranici svých
kapacit. Pro kolegy, kteří musejí
vše zvládnout, je to náročné.

V TV Zemědělec jste řekl, že
první polovina roku 2016 byla
ve znamení změn a druhá
už v duchu jisté stabilizace.
Jak se vám jeví začátek roku
2017 z hlediska SZIF?
Jednoduše řečeno: Stabilizace pokračuje. Vidíme to hlavně
u Jednotné žádosti 2016, kde
jsme termíny nejen dodrželi, ale
zrychlili výplaty. Zemědělskou veřejnost jsme tím překvapili. Na setkání s vedením všech nevládních
zemědělských organizací jsem se
přesvědčil, že je to vnímáno velmi
dobře a že si naší práce v této
oblasti velice váží. Co se týče Programu rozvoje venkova, tam spíš
bojujeme s kapacitami. Zájem je
obrovský a vzhledem k navýšení

tých příjmů. Toto zasáhne spolu
s tlakem na navýšení rozpočtu
v oblasti obrany a migrační politiky SZP, která se drží zatím vysoko, lehce pod 40 procenty rozpočtu EU. Bude to mít velký dopad.
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Nová Společná zemědělská
politika na období 2014–2020
se už „usadila“, ale nebude to
dlouho trvat a máme tu nové
sedmileté období. Může SZIF
ovlivnit, jak bude příští SZP
v oblasti podpor vypadat?
Samozřejmě že může. I když se
zdá, že rok 21 je ještě daleko,
příprava nové SZP byla evropským
Generálním ředitelstvím pro zemědělství EU zahájena. V současnosti
oslovilo zemědělskou veřejnost
a daňové poplatníky speciálním
dotazníkem, kterým mapuje požadavky. Také každý z kolegů nyní
může projevit svůj názor. Bude
vytvořeno jednotné stanovisko
za ČR, na němž se Fond bude
podílet. Budoucnost SZP ovlivňuje i zásadní faktor, jímž je Brexit.
S ním odchází 7 miliard unijního
rozpočtu. To jsou 3 miliardy čis-

Je možné, že se agenda
Fondu navýší se změnou
LFA (= méně příznivé oblasti
pro zemědělství)? A možná
i se změnami Programu
rozvoje venkova. Je to tak?
Ano. Čeká nás redefinice LFA,
kterou provádí Ministerstvo. Viděl
jsem návrhy. Nová redefinice
bude mít větší logiku, ale nedojde k zásadním rozdílům. Vede
k ní snaha o větší spravedlnost
v rámci poskytované platby. Aby
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se oblast dostala do LFA, musí
splňovat určitá kritéria, která se
zpřesnila. Většina území je stejná,
jen na některých místech dochází
ke změnám. Pro nás bude zásadnější plán, o němž mluví pan ministr, a to je tzv. „top-upování“ LFA
(= dorovnání dotace z národního
rozpočtu). To praktikují hlavně
bohaté státy EU, které přiléva-

jí do Programu rozvoje venkova
další prostředky. Pokud by k tomu
došlo u nás, pak by se tyto prostředky musely administrovat de
facto samostatně. V současnosti
administrujeme kolem 250 tisíc
případů ročně, v případě „top-upování“ LFA by došlo k navýšení
kolem deseti tisíc. Což není málo.
Ministerstvo zemědělství
vypracovalo „Strategii
2030“. Počítá se v ní
s rostoucím suchem,
postupně i přílivem migrantů
za potravinami a vodou.
Máme šanci to při osvíceném
plánování zvládnout?
Šanci zvládnout to máme. Nelze to
hned zpočátku zabalit. Podle výzkumů o zvyšování teploty je i půl
stupeň pro naše prostředí hodně. Potřebujeme rozumný plán.
Musíme se vyvarovat bezbřehé
snahy tvořit nová a nová opatření.
Naopak ta stávající přesně cílit,
dbát, aby se nedublovala. Pan
ministr také řekl, že pro tento rok
nová opatření otevírat nebudeme.
Fond se bude dál snažit o stabilizaci a rychlý servis a kolegové
na Ministerstvu o to, aby správně určili směr, s nímž zvládneme
změny klimatu. Podle mého názoru je většina věcí ve strategii
Ministerstva cílena správně.
Co očekáváte od spojení
školních projektů Ovoce
a zelenina do škol
a Mléko do škol?
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Reforma dává smysl. Otázka je,
jak to vlastně dopadne z pohledu
objemu prostředků v ČR. Hovoří se až o jedné miliardě. Z toho
mám obavy. Nyní se mohou
hlásit i přímí producenti, nejen
obchodní organizace. Otázka je,
zda máme absorpční kapacitu,
to znamená, co na to naše děti.
Můj syn je například velký konzument mléka, ale nevím, jak by
zvládl jíst ostatní mléčné výrobky.
Nerad bych viděl, že potraviny
končí v koši. Nastavení procesů reformy ale smysl dává.
Doufejme, že děti budou při
chuti. Teď trochu osobně.
I ředitel je jen člověk. Jak
relaxujete, abyste dostal
na chvilku SZIF z hlavy?
Standardně, jako mnoho lidí:
rodina, přátelé, sport. Rád
jezdím na kole, lyžuju, letos jsem se na lyžích zrelaxoval opravdu hezky. Na léto
plánuju samozřejmě kolo.
SZIF administruje značky
kvalitních potravin KLASA
a Regionální potravina.
Uplatní se i u vás doma?
Co se jídla týče, mám rád
kvalitní jídlo, ale vlastně jím
všechno. U mě není problém, potíže nedělám.
…Ideální muž!
Ano, i manželka to oceňuje. Jsem
samozřejmě deformovaný povoláním, u nás se povinně kupují
značky Klasa, Regionální potravina a české výrobky vůbec.
O to se snažíme já i žena. Myslím, že by všichni Češi měli mít
tento přístup. Kvalita se zvedla.
Pokud si můžeme koupit něco
českého, dělejme to. Na silnicích
vidíme kolony kamionů s dovozem. Určitě je zbytečné dovážet vše. Vždyť je nesmysl vozit
tolik potravin takovou dálku! Je
nutné upřednostnit ty domácí.
Máte nějaké oblíbené literární
autory nebo hudbu?
Hodně čtu, ale nejsem zaměřený na jeden žánr. Mám rád beletrii, historické romány. Rád se
nechám poučit od svého syna,
takže občas čtu i fantasy. Když
byl malý, četl jsem mu slavnou
ságu od Tolkiena, společně jsme
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četli Narnii a teď už ukazuje
zajímavé autory on mně. Třeba
ságu Podzemí. Rozšiřuje mi obzory. Hudbu poslouchám po cestě
vlakem do práce. Pracuju na tabletu a přitom se vracím k věcem,
které jsem poslouchal zamlada:
alternativní nebo rockovou hudbu
U2, Pink Floyd, ale i českou muziku, jazz nebo vážnou hudbu.
Co byste vzkázal pro tento
rok klientům SZIF?
Rád bych, aby nás vnímali jako
partnera, který je tu pro ně.
Od začátku roku jsem projel
všechny regiony, řadu okresů.
Zpětná vazba je velice dobrá. Je
ale nutné pochopit, že k nim chceme dostat co nejvíc peněz, ovšem
za určitých podmínek, které je
nutno plnit. Apeluji, aby si uvědomili, že Společná zemědělská
politika je čím dál složitější. Občas
je nad síly jedince to celé zvládnout. Naši kolegové na okresech
se vždy snaží vyjít vstříc. Přesto
nastává doba, kdy bude třeba
mít mezi zaměstnanci specialisty,

to doporučuji velkým podnikům,
nebo si najmout placené poradce,
aby radili, jak hospodařit a jak
žádat o dotace, což je vhodné pro
menší zemědělce. Dotace jsou
kompenzací zemědělským subjektům za to, jak hospodaří, ale
společnost si klade čím dál více
podmínek. Vztah je oboustranný.
A ještě chci zemědělce požádat,
pokud uvidí v procesu nějaké věci,
které se dají zjednodušit, snažit se je spolu s námi nebo přes
vládní organizace řešit. Nejhorší je sedět doma a stěžovat si
na systém. Ten vytváříme všichni
společně. Jsme tu pro lidi, ale
potřebujeme i zpětnou vazbu.
Připravila Lucie Kaletová
Foto Petr Cenker SZIF
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ROK SE S ROKEM SEŠEL ANEB
JE TU JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2017
Kdyby existovala anketa popularity v žebříčku žádostí, jistě by ji vyhrála naše
hvězda – Jednotná žádost. Zemědělcům slouží dobře a ráda. S její pomocí udělají
každoročně první krok za dotacemi všech titulů Přímých plateb a neprojektových
opatření Programu rozvoje venkova.
NEJVĚTŠÍ POMOC ZEMĚDĚLCŮM
JDE PŘES JEDNOTNOU ŽÁDOST

Z aktivit SZIF zaujímají platby,
o které se žádá prostřednictvím
Jednotné žádosti, největší podíl
v objemu vyplácených finančních
prostředků. Vloni o ni zažádalo
téměř 30 tisíc zemědělců, mezi
které by mělo být rozděleno
kolem 31 miliard korun.
ZIMA BYLA „HODNÁ“

Kromě Jednotné žádosti, která
je k zemědělcům příznivá
vždy, zachovalo se v zimě
k zemědělcům slušně i vrtkavé
počasí. V různých krajích republiky
si pěstitelé oddechli, že zima byla
taková, jakou si „sedláci“ vždy
přejí mít: Pole skrytá pod peřinou
sněhu, z něhož je nyní dost vláhy.
Té přály i jarní deště. Zbývá jen
podat si Jednotnou žádost.
KDY A JAK?

Od 10. dubna máme start příjmu
žádostí za sebou. Poslední termín
řádného podávání je stanoven
na pondělí 15. května, žadatelé
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však mají ještě po tomto termínu
lhůtu 25 dní na pozdní podání,
v tomto případě však platí sankci ve výši 1 % za každý pracovní
den. Tato lhůta končí 9. června.
Jednotnou žádost včetně příloh
mohou žadatelé podat z pohodlí
svého domova či kanceláře prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.
Zároveň se lze s přípravou a podáním žádosti obrátit na Oddělení
příjmu žádostí a LPIS. Pokud se
žadatel rozhodne využít těchto služeb, doporučujeme OPŽL
kontaktovat a domluvit si termín
setkání. K dispozici je 65 pracovišť
po celé České republice.
SÉRIE PRAKTICKÝCH SEMINÁŘŮ

Vyplňování Jednotné žádosti není
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třeba se bát. Těm, kdo si však
nebyli jistí „v kramflekách“, byla
podána pomocná ruka ze strany
Fondu a Celostátní sítě pro venkov
s jejími partnery. V průběhu
března a dubna probíhaly
semináře, které zemědělce
seznamovaly s jednotlivými
dotačními tituly, zkušenostmi
z administrace předchozích žádostí
a upozorňovaly také na časté
chyby ze strany žadatelů.
POHLED ZEVNITŘ

My uvnitř Fondu žijeme
spolu se zemědělci dotacemi
a snažíme se o co nejrychlejší
průběh administrace, takže se
rádi pochlubíme: rozhodnutí
k Jednotné žádosti 2016 jsme
vydávali v kratších časových
intervalech oproti harmonogramu,
zbývá doadministrovat už jen
některé dotační tituly. Novinky
Společné zemědělské politiky se
u zemědělské veřejnosti i u nás
ve Fondu úspěšně zaběhly.
Zkrátka, Jednotná žádost šlape
jako hodinky.
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ŠKOLNÍ PROJEKTY
BRZY VE ZNAMENÍ ZMĚN
Školáci se mají na co těšit. Od příštího školního roku přibudou zdarma k ovoci a zelenině
i neochucené mléčné výrobky. Zároveň se „vitaminové“ svačiny rozšíří také na 2. stupeň
základních škol.  Dobrý záměr samozřejmě ještě neznamená trefu do černého. Je třeba
děti ke zdravému stravování vychovávat a jít jim ze strany rodičů a pedagogů příkladem.
Pokud se to podaří, mohly by české děti, které se potýkají s nadváhou, dát brzo vale
nadbytečných kilům.
DALŠÍ CÍLE PROJEKTŮ

Cílem školních projektů Ovoce
a zelenina do škol a Mléko do škol
je nejenom snížit dětskou obezitu,
ale také nastavit zdravé stravovací návyky a zajistit odbyt ovoce,
zeleniny a mléka pro tuzemské
zemědělce. Oba projekty probíhají
v ČR dlouhodobě, Ovoce a zelenina do škol 8. rokem, Mléko
do škol má dokonce už osmnáctiletou tradici. Zapojeno je přes
800 000 žáků.

na zvláštní výživové potřeby dětí.
Pro větší pestrost v nabídce i nadále zůstanou ochucené mléčné
výrobky, na ty si však budou muset školáci připlatit. V rámci Mléka
do škol budou zdarma zajišťovány
také doprovodné vzdělávací aktivi-

REFORMA V RÁMCI
EU PŘINÁŠÍ ZMĚNY

Evropská unie oba školní projekty
reformovala a spojila pod společný
právní a finanční rámec. Nejvýraznější změny čekají na Mléko
do škol. Zatímco doteď si žáci,
respektive jejich rodiče, na mléčné
výrobky přispívali, nově budou mít
zcela zdarma neochucené mléčné
výrobky. Sortiment se rozroste
také o mléčné produkty se sníženým obsahem laktózy v reakci
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ty, které měly nyní děti jen v projektu Ovoce a zelenina do škol.
Jedná se například o ochutnávky,
exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a farem,
školní soutěže, vybavení školních
pozemků a další. Novinkou u Ovoce a zeleniny do škol bude rozšíření dodávky na druhý stupeň.
Do obou projektů budou zároveň
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začleněny bio produkty, aby si děti
rozšířily obzor právě o nich a také
o přínosech ekologického zemědělství a komfortu zvířat.
VÍCE PENĚZ
A ZDRAVĚJŠÍ POTRAVINY

Finanční podpora obou projektů bude značná. Ze současných 259 milionů korun vzroste
na 1 miliardu. Výrazné navýšení
je možné zejména díky národním
zdrojům. Výrobky pro školáky
nesmějí obsahovat konzervanty
a musí splňovat limity některých
látek podle legislativy EU a „Pamlskové“ vyhlášky, jako například
obsah soli, tuku, cukru a dalších.
Podpora je totiž prioritně zaměřena na spotřebu čerstvého ovoce,
zeleniny a konzumního mléka,
protože mají klesající trend. Naopak narůstá konzumace potravin
s vysokým obsahem přidaného
cukru, soli, tuku a přídatných
látek, což zdravým stravovacím
návykům nepřispívá.

07

JARNÍ KOLO
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
Aby se dařilo městu, musí se dařit venkovu. Stará pravda, na které digitální věk nic nezmění. 4. dubna odstartoval SZIF 4. kolo příjmu žádostí PRV 2014–2020. Podpořena budou projektová opatření na investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce, a to částkou přes 1,7 miliardy korun.
Příjem žádostí na projekty byl
ukončen 24. dubna. Následně
se dozví každý žadatel o zařazení své žádosti do obvyklých
kategorií „Doporučen“, „Náhradník“ a „Nedoporučen“, a to do
28 kalendářních dní od ukončení
příjmu žádostí, tedy do 22. května. Největší podíl z plánovaného
příspěvku cílí na Investice do nezemědělských činností, na které
je vyčleněno 372,5 milionu korun.
Podpoří pestrost příjmů zemědělských podnikatelů a vytváření

nových pracovních míst. Téměř
317 milionů směřuje na podporu
Přeměny porostů náhradních dřevin, zjednodušeně řečeno na rekonstrukci porostů, zalesňování
a s tím související péči. Další velká
částka míří na podporu Záhájení
činnosti mladých zemědělců: téměř 288 milionů korun. Má za úkol
podpořit začínající zemědělce, to
zn. pokud není žadatel více než
24 měsíců před podáním žádosti
evidován jako zemědělský podnikatel. Dotační titul se vztahuje

na rostlinnou i živočišnou výrobu.
V rámci 4. kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti z 3. kola PRV, jejichž
žadatelé byli zařazeni do kategorie Čekatel a jejich žádost byla
posunuta do termínů administrace jarního kola PRV. Jedná se
o 1 345 žádostí v celkové hodnotě
přes 1,1 miliardy korun. Zahájení
schvalování žádostí 4. kola se zatím předpokládá v listopadu 2017.
Přejeme mnoho štěstí při realizaci
vašich projektů.

Operace

Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce

30 500 000

1.2.1 Informační akce

18 500 000

4.3.2 Lesnická infrastruktura

81 171 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

287 762 000

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

372 500 000

6.4.2 Podpora agroturistiky

200 000 000

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

140 500 500

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

26 936 165

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

23 884 615

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

316 744 019

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

72 000 000

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

81 000 000

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

60 920 500

SZIF newsletter
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KVALITNÍ POTRAVINY
Tvoří už nedílnou součást našeho života a dělají jej
doslova kvalitnějším. Co je v tomto světě nového? Vybrali
jsme to nejzajímavější.
PUNC KLASA ZÍSKALI
DALŠÍ VÝROBCI

V dubnu získalo značku Klasa
devět nových výrobků od šesti
společností. Oceněné potraviny
dobře ilustrují moderní stravovací
trendy. Jedná se o Šunku
bez éček – nejvyšší jakosti,
Litovelskou zeleninovou směs,
Brdskou klobásu s vysokým

obsahem masa českého původu,
Zelný salát s koprem, Mrkvový
salát s ananasem, Zátkovy
mouky všech druhů, ovšem vždy
nevyšší kvality, nebo Crispins
Amarantovou BIO tyčku. Pokud se
chcete ucházet o Klasu, informace
naleznete na webu eklasa.cz. Jsme
rádi, že je stále synonymem toho
nejlepšího, co si můžete koupit.
ZNAČKY KVALITY
PROŠLY KONTROLOU

Značky Klasa i Regionální
potravina si zaslouží nejvyšší
důvěru kupujících. A mají to, jak
se říká, i písemně. Pravidelné
kontroly Státní zemědělské
a potravinářské inspekce vycházejí
dlouhodobě dobře a v minulém
roce opět prokázaly vysokou míru
kvality i bezpečnosti oceněných
potravin. Občasné nedostatky
na etiketě byly ihned napraveny.
Nyní jsou výrobky popsané podle
regulí, ale to nejdůležitější – uvnitř
najdete chutný a kvalitní obsah.

mladé generace je totiž zdravé
vaření. Nyní můžete najít její
unikátní recepty také na webu
akademiekvality.cz. Upečte si
domácí loupáky nebo osmažte
sýr, tentokrát ve zdravém stylu!
Tereza na svých stránkách píše
o značkách kvality jako o stálici
ve zdravých trendech stravování.
UŽITEČNÉ SEMINÁŘE
S REGIONÁLNÍ POTRAVINOU

Od března běží bezplatné
semináře na téma „Jak správně
značit potraviny“ ve třinácti
městech všech krajů ČR. Pro
velký zájem se bonusový seminář
koná ještě 3. 5. v Olomouci.
Slouží výrobcům značek i těm,
kteří se mezi ně chystají zařadit.
Přednášejícími jsou odborníci
z Ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského
intervenčního fondu, dozorových
orgánů Státní zemědělské
a potravinářské inspekce a Státní
veterinární správy.
SOUTĚŽ O ZNAČKU
REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Sledujte na webu SZIF termíny
přihlášek do soutěže o značku
Regionální potravina. Brzy
startuje už její osmý ročník.
Do řad stávajících výrobců
dobrot s puncem kvality
z domácích regionů přibudou
další hrdí nositelé značek.
Podmínky přihlášení jsou
rozděleny po jednotlivých krajích
a najdete je na stránkách
regionalnipotravina.cz pod
vaším krajem. Do 15. 7. se pak
nedočkaví účastníci i mlsní kupující
dočkají zveřejnění výsledků.

FOOD BLOGERKA A MY

Spolupracujeme se známou food
blogerkou Terezou Sychrovou!
Její stránky Foodlover.cz mají
vysokou sledovanost. Trendem

SZIF newsletter
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DOTACE
ZA MRAZY AKTUÁLNĚ
Ministerstvo zemědělství zmírnilo podmínky pro poskytnutí
dotací za loňské jarní mrazy.
Nově mohou požádat i podniky, které přišly o více než
30 procent obvyklých tržeb
(doposud to bylo 50 procent).
Mezi žadatele bude rozděleno
133 milionů korun. Pěstitelé
jablek a hrušek mohli žádat od 3. do 13. 4. Pěstitelé
letních druhů ovoce, kteří při
podzimním příjmu žádostí
nesplňovali podmínku procentuálního vyčíslení škody,
mohou dodatečně zažádat
od 19. do 30. 6.
RAJČATA Z MORAVY
Několik moravských pěstitelů
realizuje báječný nápad: Pod
vlivem vysokých cen zeleniny
letošní zimy a předjaří vznikají nyní nové skleníky pro
pěstování rajčat. Možná se
příští zimu dočkáme kvalitních
tuzemských rajčat, která nám
nebudu hořknout na jazyku
kvůli přemrštěné ceně. Tyto
iniciativy jsou Fondem dotovány v rámci operace 4.1.1.,
záměru G (investice do 5 milionů) nebo L (investice nad
5 milionů).
JARNÍ ZEMĚDĚLEC

V Lysé nad Labem se odehrál
už šestačtyřicátý ročník jarní
výstavy Zemědělec 2017.
Probíhal od 22. do 26. 3.
a SZIF samozřejmě nechyběl.
Výstavu navštívilo téměř
37 000 návštěvníků, z nichž
se mnozí zastavili u infopultu
SZIF a na naší ochutnávce
kvalitních potravin. Kromě
chuťových buněk jsme
zde uspokojili i zvídavost
návštěvníků, která se týkala
činnosti Fondu.
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NENÍ VEJCE JAKO VEJCE

Šišaté tajemství, z něhož se líhne
nový život. Podle některých legend
z něho vznikl vesmír. Je to pochoutka, která se dá uvařit na sto
způsobů. Bez něho neupečeme
chleba, vánočku ani koláč. Vejce.
Vybírejte bedlivě
Rčení „Podobají se jako vejce
vejci“ dost kulhá. Každé vajíčko je specifické tvarem, barvou,
skořápkou i chutí. Slípka v něm
nechává zprávu o způsobu chovu,
ale i o své kondici, krmivu i ročním
období. Proč si o nich povídáme?
V Akademii kvality je duben měsícem vajec. Je pravá chvíle podívat
se jim pod skořápku. Doba front
na potraviny je naštěstí pryč. Můžeme si vybírat. Seženeme vejce
od slepic z výběhu i z podestýlky,
obohacená o omega-3 mastné
kyseliny nebo s vyšším obsahem
jódu. Zároveň svým výběrem podporujeme konkrétního chovatele.
Je dobré na to při nákupu myslet.

Tajná šifra na skořápce
Novodobý „Da Vinciho kód“ není
pro nikoho tajemstvím. Má tři
části. První číslo kódu značí způsob chovu. Vajíčka s označením
0 jsou bio, z ekologického zemědělství. Slípkám se dostává, čeho
jejich drůbeží srdce ráčí. Vejce se
značením 1 pocházejí od nosnic
ve volném výběhu. Značka začínající číslem 2 je dílem nosnic
žijících v halách na podestýlce.
U čísla 3 se jedná o vejce z klecového chovu. Myslíte, že komfort
chovu nepoznáte na chuti? Chyba
lávky! Udělejte si vaječnou hitparádu a pak porovnejte chuť různě
značených vajec! Testujte vejce
upravené naměkko či nahniličko.
Druhá část kódu skrývá zemi původu, Česká republika má CZ. Tře-
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tí část pak označuje identifikační
číslo konkrétního chovatele, jenž
je k dohledání na internetu.
Trik našich babiček
Jak poznáte, zda je vejce čerstvé
či zkažené? Známe fintu: Vezměte
sklenici s vodou a vejce ponořte.
Čerstvé se drží u dna, dva týdny
staré se malinko zvedá, ale nevyplave, to je pořád ještě v pořádku. Když vyplave k hladině, je
takzvaně „pouchlé“. Pak se hodí
jen do hodin chemie pro pokusy se
sirovodíkem, ale ne k jídlu.
Božská snídaně
Většina z nás chce spíše hubnout
než naopak. Vaječná snídaně
rozjede spalování tuků a zasytí
nás do oběda. Bílkoviny z vajec
jsou pro organismus cennější než
z masa. Právě z nich a vaječných
proteinů se rodí svaly, ne však
tělesný tuk. Cholesterolu se tolik
bát nemusíme. Slípky jsou krmené
tak, aby ho ve vejcích moc nebylo. Ve žloutku jsou vitaminy D, A,
B12 a E, proto si ho neodříkejte.
A množství kyseliny listové, vápníku, hořčíku, draslíku a železa je
přímo zázrakem.

PRÁCE V SZIF JAKO
ARTIKL NA VELETRZÍCH
SZIF se zúčastnil dvou velkých
veletrhů pracovních příležitostí zaměřených na studenty,
kde naši pracovníci stovkám
zájemců vysvětlili, že státní
sféra už nejsou jen klotové
rukávy, ale zajímavá práce,
která má smysl a kariérní
perspektivu. Jeden z nich
se konal 23. 2. na pražské
ČZU, další pak pod názvem
Kariérní den 12. 4. na Mendelově univerzitě v Brně, a to
za účasti personální ředitelky Hany Svobodové.
FLORA OLOMOUC
Ve velmi příjemné atmosféře
proběhla každoroční výstava Flora Olomouc ve dnech
od 20. do 23. 4. Jarní, 38.
etapy mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu se SZIF
účastnil také se svým reprezentačním stánkem. Velký
ohlas měla nejen prezentace
Fondu jeho zaměstnanci, ale
i tradiční ochutnávka kvalitních potravin a vzdělávací
dárečky pro děti.
7. AŽ 10. VÝZVA
OP RYBÁŘSTVÍ
SE TAKÉ ROZJELA
Více než 166 milionů korun
v nových výzvách OP Rybářství si rozdělí rybáři například
na rozvoj svých podniků,
zahájení činnosti v rybářském
odvětví, pořádání seminářů
a vydávání publikací nebo
propagaci. Ukončení příjmu
žádostí je datováno různě,
podrobnosti najdete na www.
szif.cz/Operační program
Rybářství 2014–2020.
DEN ZEMĚ 22. DUBNA
První Den Země se slavil
roku 1970 v San Francisku.
Odtud se rozšířil a byl
stanoven mezinárodním
svátkem. Jeho cílem bylo
a je propagovat ekologické
chování lidí, recyklaci odpadu
a posílení obnovitelných
zdrojů energie. Tento den
slaví více než miliarda lidí ze
175 zemí světa. Jeho filozofie
je nám blízká a je dobré si ji
připomenout.

duben│2017

10

5 OTÁZEK PRO CHOVATELKU
LUCII SAMEKOVOU
NA TÉMA VEJCE:

1. Čím krmíte slípky, aby
snášely dobrá vejce v pevných
skořápkách?
Celý den jsou na pastvě. Největší
zájem mají o zbytky z kuchyně,
máčené pečivo, zasypané šrotem
a drcené kosti. Milují zbytky masa.
Přes zimu dávám hotové směsi.
2. Co potřebují kromě pestré
stravy?
Výběh je samozřejmostí. Popelení
dopřávám v dřevěném popelu, to
milují. Dále gryt (napomáhá drtit
potravu v žaludku), kurník s hřady
na spaní, do vody přidávám
Acidomid, drtím skořápky

a míchám je s droždím, osvědčilo
se to.
3. Jaký je nejlepší způsob
uskladnění vajec?
Naskládám je do papírových plat
do lednice, skládám je špičkou
dolů, plata mám popsaná zprava
doleva podle data snášky.
4. Jakým vajíčkům by se měl
spotřebitel vyhnout?
Těm s porušenou skořápkou, to je
nejdůležitější. Vajíčka neomývám
kvůli přírodní konzervaci, jen
sloupnu hrubou nečistotu.
5. Co je to „Mapa vajec?“
Na internetu je mapa, kde jsou
registrováni chovatelé, kteří svoje
přebytky nabízejí dál. Tak jsme se
potkaly i my dvě.

Agrofóry

PROJEKT ČZU
Rádi podporujeme šikovné
mozky, proto vítáme možnost spolupráce se studenty
České zemědělské univerzity
v Praze, kteří nám 3. 4. prezentovali své týmové práce.
Zpracovali v nich projekt
vzdělávacích seminářů pro
naše zaměstnance. Studenti
se úkolu zhostili se ctí, práce
se hemžily dobrými nápady,
proto jsme jejich snahu náležitě ocenili a moc se těšíme,
čím nás překvapí příště.
SEMINÁŘ
KE ŠKOLNÍM PROJEKTŮM
Ministerstvo zemědělství
a SZIF uspořádaly 4. 4. seminář na téma změn školních
projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
Setkání bylo určeno dodavatelům produktů. Představitelé MZe a SZIF seznámili
zájemce se změnami v legislativě, s propojením projektů
a postupy podávání žádostí.
Zájem dodavatelů se projevil
v počtu účastníků semináře i v průběžné diskuzi.
„SZIF, JAK HO NEZNÁTE“
Série přednášek pod tímto názvem se uskutečnila
19. 4. na pražské ČZU. Fond
zde studentům představili
jeho přední odborníci nejen
jako akreditovanou platební
agenturu, ale také jako atraktivního zaměstnavatele. Přednášeli Ing. Ondřej Krym, ředitel odboru kontrol na místě,
Ing. Jan Bašek, ředitel odboru
LPIS a GIS, Ing. Robert Zavadil, ředitel odboru společných
organizací trhů a Ing. Kateřina Bayerová, vedoucí
oddělení náboru a řízení.
JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2016
Podle harmonogramu vydávání rozhodnutí na dotace
v rámci Jednotné žádosti 2016
se svých peněz od května
dočkají ještě příjemci podpor
na Biopásy (AEKO, podopatření F), od července pak ti, kteří
žádali o podporu na Welfare
zvířat. Připomínáme, že vyplácení dotací lze urychlit vzdáním se práva odvolání.
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