TISKOVÁ ZPRÁVA
SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor
Praha 12. září 2022 – Téměř 587 milionů korun již našlo své příjemce v rámci
mimořádných podpor v sektorech chovu prasat, drůbeže, dojeného skotu a dále
pěstování jablek nebo brambor. Vyplacená částka představuje 70 % celkové alokace
ve výši 831 milionů korun. K dnešnímu dni bylo žadatelům vydáno téměř 1 200
kladných rozhodnutí o poskytnutí podpory, která je uvedeným citlivým sektorům
určena na posílení soběstačnosti a pomoc se zvýšenými vstupními náklady včetně cen
energií, krmiv a pohonných hmot.
„Vydávání Rozhodnutí jsme spustili 25. srpna. Během krátké doby se nám podařilo administrovat
a odeslat kladná Rozhodnutí i samotnou finanční podporu ve výši 70% celkové alokace,“ říká
Vítězslav Vopava, ředitel sekce přímých plateb, environmentálních podpor PRV a SOT. „Díky
rychlým procesům spojeným s administrací tak zemědělci získají nad rámec standardních
dotačních titulů prostředky, které jim umožní překonat obtíže spojené s růstem nákladů,“ dodává
Vopava.
Podmínky pro získání podpory stanovuje pro daná odvětví Nařízení Komise. U chovatelů prasat
a dojnic jde například o zajištění zpracování části vyprodukované kejdy v bioplynové stanici nebo
že je žadatel příjemcem podpory na zlepšení stájového mikroklimatu.
V případě pěstitelů jablek mohli o podporu žádat ti, kteří svoje ovocné sady obhospodařují
agroenvironmentálním způsobem v režimu takzvané integrované produkce nebo ekologického
zemědělství. Jde o podmínku, která se vztahuje k loňským pěstitelským plochám, tedy těm z
roku 2021.
Sazby a rozdělení podpory:
na chov prasnic
na chov kuřat chovaných
na maso
na chov krav chovaných
v systému chovu s tržní
produkcí
pro pěstitele jablek
pro pěstitele konzumních
brambor

SAZBA
4 167,13 Kč/ks

CELKOVÁ ČÁSTKA
334,43 mil. Kč

5,41 Kč/ks

206,70 mil. Kč

400 Kč/ks

140,63 mil. Kč

17 931,62 Kč/ha

100 mil. Kč

5 152,82 Kč/ha

50 mil. Kč

Zdroj: eagri.cz

Celková částka 831 milionů korun se skládá z národních peněz, konkrétně jde o 554 milionů
korun. Další peníze, 277 milionů korun pochází z evropských zdrojů.
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné
zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie
a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky
a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž
administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních
odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení.
Opatření k mimořádným podporám na přizpůsobení vychází z březnového Nařízení Komise 2022/467 a červnového
Nařízení vlády č. 156/2022 Sb. o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro
producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022. Podle unijního nařízení máme podporu vyplatit do 30. září 2022.
Informace o režimu podpory, legislativě, podmínkách a formuláře žádosti jsou k dispozici na webových stránkách Fondu
https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022.
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