
Pomáháme českému zemědělství

Vážení čtenáři, 
rok 2014 se přehoupl do své druhé poloviny. Věříme, že ta 
letošní bude ve znamení příznivého počasí a ideálních 
podmínek pro vaše hospodaření. 
V našem pravidelném zpravodaji vám tentokrát přinášíme 
rozhovor s Ing. Vítězslavem Vopavou na téma Jednotné 
žádosti, dočtete se o novinkách na Portálu farmáře, 
oceněných výrobcích Regionální potravina, pozveme vás na 
letní KLASA ochutnávky i agrosalon Země živitelka 2014            
a v neposlední řadě vás stručně seznámíme s novými 
webovými stránkami SZIF.
Přejeme vám příjemné prožití letního období, dobrou úrodu  
a s některými z vás se rádi setkáme na výstavě Země živitelka.

Příjem Jednotných žádostí 2014 byl ukončen. 
Můžete nám sdělit, kolik bylo podáno žádostí     
a jaké množství finančních prostředků bude 
mezi žadatele rozděleno?
Letos podalo Jednotnou žádost 29 978 žadatelů, což je historicky 
nejvyšší počet. V letošním roce mohli žadatelé podávat žádosti         
v řádném termínu od 7. dubna do 15. května.  Po tomto datu bylo 
možné  využít ještě lhůtu 25 kalendářních dnů, a to do                            
9. června. V těchto případech se však uděluje sankce za pozdní 
podání ve výši 1 % z celkově přiznané dotace za každý pracovní 
den. „Opozdilců“ je ale vždy málo, letos se jednalo o pouhých 412            
z celkového počtu žadatelů. Je vidět, že si čeští žadatelé dotační 
podporu osvojili. Počet podaných žádostí každoročně stoupá               
i z důvodu, že tuto podporu začali využívat drobní zemědělci, kteří 
obhospodařují minimálně 1 ha půdy. 

Příjemcům dotace bude na základě Jednotné žádosti rozděleno 
téměř 32 miliard korun. Konečnou částku může ještě ovlivnit 
vývoj směnných kurzů.  

Rekordní počet Jednotných žádostí
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Jednotná žádost ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu neodmyslitelně patří. Z aktivit SZIF totiž zaujímají platby, o které se 
žádá prostřednictvím této žádosti, největší podíl v objemu vyplácených �nančních prostředků. Jak dopadl letošní, právě ukončený příjem 
žádostí, jsme se zeptali Ing. Vítězslava Vopavy, náměstka Sekce dotací Společné zemědělské politiky.

Byly v podávání Jednotné žádosti nějaké 
změny oproti loňskému roku?
Zásadní změnou v letošním roce je zařazení Přechodných vnitro- 
státních podpor (PVP) do Jednotné žádosti. Jedná se o nástupce 
Top-Up, které jsou vypláceny z národních zdrojů. Jsou posky-
továny k Jednotné platbě na plochu (SAPS) a jejich cílem je 
podpora na zemědělskou půdu, chmel, brambory pro výrobu 
škrobu, přežvýkavce, krávy bez tržní produkce mléka, na ovce            
a kozy.

Žadatelé určitě uvítali, že v letošním roce nebude u přímých 
plateb platit podmínka uchování zemědělské půdy k 30. červnu 
2003 v dobrém zemědělském stavu. Nadále však platí ostatní 
podmínky jednotlivých podpor včetně dodržování podmínek 
podmíněnosti (cross – compliance). 

Tento rok nebylo možné podávat nové žádosti o zařazení do AEO, 
a to ani do titulu zatravňování orné půdy, jak tomu bylo v letech 

O jaké dotace je možné prostřednictvím 
Jednotné žádosti žádat a které z nich jsou 
nejvíce „populární“?
Prostřednictvím Jednotné žádosti lze žádat o 12 typů dotací, 
jedná se především o přímé platby, dále kompenzační platby 
spadající do Programu rozvoje venkova (LFA, AEO, Natura 2000 
na zemědělské půdě) a Přechodné vnitrostátní podpory.

Konkrétně se jedná o tyto dotace:
•  Jednotná platba na plochu zemědělské půdy (SAPS) 
•  Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) 
•  Platba v méně příznivých oblastech (LFA) 
•  Platba v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě 
•  Oddělená platba na cukr (SSP) 
•  Oddělená platba na rajčata (STP) 
•  Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka    
   (Dojnice) 
•  Zvláštní podpora na tele masného typu 
•  Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech 
•  Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu 
•  Zvláštní podpora na chmel 
•  Agroenvironmentální opatření

Největší podíl v rámci Jednotné žádosti zaujímá Jednotná platba 
na plochu (SAPS), o kterou žádá vždy nejvíce žadatelů. Dle počtu 
žadatelů jsou na druhém místě v letošním roce Přechodné 
vnitrostátní podpory a na třetí pozici LFA, platba v méně 
příznivých oblastech. SAPS zaujímá každoročně první místo také 
v objemu vyplacených prostředků, za loňský rok bylo na tuto 
platbu proplaceno 18,5 miliardy korun. 

2012 - 2013. Důvodem této změny je, že se jedná o dotaci v rámci 
Programu rozvoje venkova, jehož programové období bylo 
ukončeno rokem 2013 a nová pravidla pro příští období se                   
v současnosti finalizují.
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SZIF provádí kontroly Jednotných žádostí. 
Vedle administrativních a softwarových kon-
trol se jedná také o kontroly na místě. Jaké 
nedostatky ze strany žadatelů jsou při těchto 
kontrolách nejčastěji zjištěny?
Významnou činností SZIF je také kontrola oprávněnosti jednot-
livých nároků a přidělených finančních prostředků. V rámci 
kontrolních mechanismů začaly u Jednotných žádostí od                    
9. června probíhat kontroly na místě, a to metodou dálkového 
průzkumu Země nebo metodou fyzických kontrol na místě. 
Zatímco se v rámci dálkového průzkumu Země vyhodnocují 
aktuální satelitní snímky, fyzická kontrola na místě probíhá                  
v terénu. Terénní inspektoři na místě kontrolují skutečný stav, 
porovnávají jej s údaji deklarovanými v žádosti a zjišťují, zda jsou 
plněny podmínky pro poskytnutí dotace. Zaměstnanci SZIF 
používají měřické přístroje GNSS, validované Evropskou komisí 
(JRC – Joint Research Centre, společné výzkumné středisko), které 
se submetrovou přesností zaměří hranice obhospodařovaných 
pozemků. 

Rád bych upozornil na nejčastější nedostatky zjištěné kontrolami 
na místě. Jedná se zejména o neobhospodařování celé 
deklarované výměry pozemků uvedených v žádosti, porušování 
termínů sečí či pastvy a také nedodržování Dobrých zeměděl- 

Chystají se pro následující rok nějaké změny?
Skončilo podávání Jednotných žádostí za rok 2014, který je 
přechodným obdobím ve Společné zemědělské politice (SZP) 
mezi programovým obdobím 2007 – 2013 a 2014 – 2020.                    
S nástupem nové SZP očekáváme i novou strukturu podpor.            
Po roce 2014 bude kladen větší důraz na ochranu životního 
prostředí. Například přímé platby se budou skládat ze základní 
platby na plochu a dále z platby na greening (ozelenění), který by 
měl zajistit podíl travních porostů, střídání plodin a udržení 
podílu ekologicky stabilních ploch. Dále pak budou podporovány 
tzv. citlivé komodity, kam budou dle předpokladů nově zahrnuty 
i platby na ovoce a zeleninu a pěstování proteinových plodin. 
Chystá se také nová podpora pro mladé zemědělce v rámci 
generační obnovy. 

Celé nové nastavení podpor SZP samozřejmě ovlivní i podobu           
a obsah Jednotné žádosti v roce 2015.

Oddělení správy mléčných kvót koncem května 2014 uvedlo do 
provozu ve spolupráci s pracovníky informačních systémů SAP           
a AGIS nový způsob podávání měsíčních hlášení schválených 
odběratelů mléka v rámci systému mléčných kvót přes webovou 
aplikaci Portál farmáře. Od 1. června je dále rozšířeno o možnost 
podání ročního prohlášení za kvótový rok 2014/2015.

Doposud byla povinná hlášení odběratelů doručována pouze             
v listinné nebo elektronické podobě opatřené zaručeným 
elektronickým podpisem. Jak ale vyplynulo z dotazníku, 
zaslaného a vyhodnoceného Oddělením správy mléčných kvót           
v průběhu druhého pololetí roku 2013, Portál farmáře již využívá 
51 ze 75 schválených odběratelů, jeho prostřednictvím získávají              
v sekci Mléčné kvóty pravidelné informace o plnění individuálních 
kvót mléka svých producentů. 

V rámci zřízeného přístupu na stránkách Portálu farmáře lze 

Podávání hlášení odběratelů mléka nově přes Portál farmáře

podávat hlášení jednoduchým způsobem, a to bez nutnosti 
zavedení zaručeného elektronického podpisu. Do aplikace se 
může totiž přihlásit jen oprávněná osoba. 
Nespornou výhodou je i využití po ukončení systému mléčných 
kvót, tj. od 1. 4. 2015, kdy tzv. „první kupující“ (subjekty kupující 
mléko od producentů) budou dle platné legislativy EU a ČR 
povinni zasílat Fondu měsíční hlášení o množství nakoupeného 
mléka.

O novince jsme informovali zástupce všech schválených 
odběratelů dopisem, součástí zaslané informace byl i popis 
postupu zadávání a odesílání hlášení.

Fond bude v rámci komunikace se schválenými odběrateli 
podávání hlášení prostřednictvím Portálu farmáře 
upřednostňovat. Předpokládáme, že tento zjednodušený způsob 
u odběratelů brzy „zdomácní“.

Státní zemědělský intervenční fond má nové členy dozorčí rady. 
Poslanecká sněmovna jmenovala v květnu 2014 nového 
předsedu Ladislava Velebného a tři členy, Ing. Jaroslava Faltýnka, 
Ing. Petra Kudelu a Ing. Pavla Kováčika, který byl zvolen již 
podruhé. Místopředsedou zůstává Mgr. Pavel Eybert, který byl 
jmenován Usnesením Senátu v roce 2005.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje činnost 
Fondu, hospodaření i naplňování jeho poslání. Přezkoumává 

Dozorčí rada SZIF

ských environmentálních podmínek (GAEC), většinou jde                    
o rozorání trvalých travních porostů nebo pěstování erozně 
nebezpečných plodin na svažitých pozemcích. V posledních dvou 
letech jsme také zaznamenali časté problémy u žadatelů                      
o zvláštní platbu na bahnice a kozy chované na travních 
porostech, kdy žadatel nevedl potřebné evidence, případně 
nebyla brakovaná zvířata odhlášena ze žádosti  o dotaci.

účetní uzávěrku Fondu, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a výroční 
zprávě. Do pětičlenného týmu dozorčí rady volí předsedu ze 
svých řad Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, stejně jako další 
tři členy rady. Místopředsedou je senátor, kterého volí a odvolává 
Senát Parlamentu ČR. 

Členové Dozorčí rady jsou v následujících poslaneckých klubech: 
L. Velebný - ČSSD, J. Faltýnek - ANO, P. Kováčik – KSČM a P. 
Kudela - KDU-ČSL. P. Eybert je členem Senátorského klubu ODS.

KLASA výrobci na mezinárodním veletrhu Víno & Delikatesy

Na Výstavišti v pražských Holešovicích probíhal ve dnech 23. až 
25. dubna mezinárodní veletrh Víno & Delikatesy. Letošní                   
17. ročník slavnostně zahájil náměstek ministra zemědělství 
Jindřich Šnejdrla a předseda senátu Přemysl Sobotka.

Kombinace vína s delikatesami se osvědčila již potřetí, návštěvníci 
rozhodně nemohli litovat. Kde se víno pije, tam se dobře žije,                 
a pokud spojíme vína s ochutnávkou vybraných gastronomických 

pochoutek, je to radost dvojnásobná. Protože je akce výbornou 
příležitostí k prezentaci potravin prvotřídní kvality, nechyběly ani 
ty oceněné značkou kvality KLASA. Na stánku KLASA proběhla 
prezentace osmi výrobců oceněných značkou KLASA a Regionální 
potravina.

Vedle vín a destilátů byly příjemným osvěžením ovocné i bylinné 
sirupy firmy LINEA NIVNICE. Nechyběla ani známá společnost 

BOHEMIA SEKT s bohatým sortimentem alkoholických nápojů 
jako například Dynybyl Griotte Likér a Pražská vodka. Ze 
Zlínského kraje na veletrh zavítala firma TOKO AGRI, držitel 
ocenění za mošty nejrůznějších příchutí pod značkou Ovocňák. 
Jihočeská mlékárna MADETA tradičně nabídla své poctivé mléčné 
výrobky, jablečné mošty představila firma Bohemia Apple. 
Milovníci sladkostí a kvalitní čokolády mohli ocenit produkty 
společnosti CARLA. Každý si zcela jistě pochutnal i na preclíku              

z pekárny Josef Rýdl. Rodinná konzervárna Via Delicia                             
z Olomouckého kraje představila šípkový a brusinkový džem.

Veletrh byl jedinečnou příležitostí pro všechny. Návštěvníci 
mohli navnadit své chuťové buňky a ochutnat produkty z tuzem-
ska i ze světa, vystavovatelé zase mohli díky představení svých 
produktů podepsat nové kontrakty. Překvapením byla účast 
francouzského herce a milovníka vín Pierra Richarda, který zde 
zahájil prezentaci francouzských vín. 
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Letní KLASA roadshow

Den mléka v Národním zemědělském muzeu

Regionální potravina

Třináct krajů České republiky postupně vybírá vítězné výrobky 
pátého ročníku soutěže Regionální potravina. První slavnostní 
předávání proběhlo 10. června v Plzeňském kraji. Devět místních 
výrobců získalo ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje na 
Festivalu regionálních potravin. Značku uděluje pátým rokem 
Ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od malých                             
a středních regionálních producentů.

Součástí festivalu Regionálních potravin byl také farmářský trh          
s vítěznými výrobky ze všech ročníků soutěže. Návštěvníci mohli  
navštívit kuchařskou show v podání vítěze soutěže „Vaříme                 
s Regionální potravinou Plzeňského kraje“ – Střední škola 
zemědělská a potravinářská - určenou kolektivům žáků středních 
gastronomických škol, jejíž finále se konalo v polovině května           
v rámci Apetit Festivalu.

Výrobky za jednotlivé kraje hodnotí komise tvořená odborníky         
z Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, krajského úřadu, Potravinářské i Agrární 
komory ČR. 

Váháte, které oceněné produkty vyzkoušet a chtěli byste je nejprve ochutnat? Pak si určitě nenechte 
ujít KLASA roadshow! Zastávky budeme mít po celé republice a lahůdek k ochutnání bude dost. 
Začínáme na Skalecké Pouti v Mníšku pod Brdy, kde budeme  v sobotu 19. července.  Ve stejný den se 
také zastavíme na Pekařské sobotě v Rožnově pod Radhoštěm. Nebudeme chybět ani na Srpnovém 
hodování v Kutné hoře o víkendu 15. – 17. srpna a také na Krajských dožínkách na Řemeslném jarmarku 
v Kroměříži na Velkém náměstí dne 23. srpna.

Letní ochutnávky výrobků KLASA najdete také na Farmářských slavnostech, které pořádá Ministerstvo 
zemědělství. Akce s bohatým doprovodným programem se konají od července do září a kromě ochut-
návky potravin se návštěvníci také seznámí s životem na farmě. Těšíme se na vás v těchto dnech:

12. 7. 2014 Kraj Vysočina: Farma Svoboda a Appallosa Ranč Lažínky (Lažínky) 
16. 8. 2014 Liberecký kraj: Ekofarma Sad u ořechového ráje (Jezvé) 
23. 8. 2014 Středočeský kraj: Farma Poláček (Hole, Praha-Západ) 
6. 9. 2014 Kraj Vysočina: Farma Němec (Netín, Radostín nad Oslavou)

Výsledné produkty naleznete na  
www.eagri.cz/public/web/regionalni_potraviny

Z udílení ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje

Na Výstavišti v pražských Holešovicích probíhal ve dnech 23. až 
25. dubna mezinárodní veletrh Víno & Delikatesy. Letošní                   
17. ročník slavnostně zahájil náměstek ministra zemědělství 
Jindřich Šnejdrla a předseda senátu Přemysl Sobotka.

Kombinace vína s delikatesami se osvědčila již potřetí, návštěvníci 
rozhodně nemohli litovat. Kde se víno pije, tam se dobře žije,                 
a pokud spojíme vína s ochutnávkou vybraných gastronomických 

pochoutek, je to radost dvojnásobná. Protože je akce výbornou 
příležitostí k prezentaci potravin prvotřídní kvality, nechyběly ani 
ty oceněné značkou kvality KLASA. Na stánku KLASA proběhla 
prezentace osmi výrobců oceněných značkou KLASA a Regionální 
potravina.

Vedle vín a destilátů byly příjemným osvěžením ovocné i bylinné 
sirupy firmy LINEA NIVNICE. Nechyběla ani známá společnost 

BOHEMIA SEKT s bohatým sortimentem alkoholických nápojů 
jako například Dynybyl Griotte Likér a Pražská vodka. Ze 
Zlínského kraje na veletrh zavítala firma TOKO AGRI, držitel 
ocenění za mošty nejrůznějších příchutí pod značkou Ovocňák. 
Jihočeská mlékárna MADETA tradičně nabídla své poctivé mléčné 
výrobky, jablečné mošty představila firma Bohemia Apple. 
Milovníci sladkostí a kvalitní čokolády mohli ocenit produkty 
společnosti CARLA. Každý si zcela jistě pochutnal i na preclíku              

z pekárny Josef Rýdl. Rodinná konzervárna Via Delicia                             
z Olomouckého kraje představila šípkový a brusinkový džem.

Veletrh byl jedinečnou příležitostí pro všechny. Návštěvníci 
mohli navnadit své chuťové buňky a ochutnat produkty z tuzem-
ska i ze světa, vystavovatelé zase mohli díky představení svých 
produktů podepsat nové kontrakty. Překvapením byla účast 
francouzského herce a milovníka vín Pierra Richarda, který zde 
zahájil prezentaci francouzských vín. 

V Národním zemědělském muzeu v Praze si děti 23. června užily 
Den mléka s KLASOU. Zábavný program pro školáky, který 
připravilo Ministerstvo zemědělství společně se Státním 
zemědělským intervenčním fondem a Národním zemědělským 
muzeem, měl návštěvníky seznámit se zemědělstvím a zdravým 
životním stylem. Děti si na akci mohly na zkoušku sestavit ideální 
zdravou svačinu, nakreslit obrázky na téma mléko, zúčastnit se 
soutěže o různých druzích mléka nebo si dokonce vyzkoušet práci 
dojiček na simulátoru. Největší atrakcí na Dni mléka byla živá 
kráva. 

Národní značkou kvality KLASA, kterou obdrží jen nejkvalitnější 
potravinářské a zemědělské výrobky, se v současné době může 
chlubit 1 174 produktů od 231 českých a moravských výrobců. 
Mléko a mléčné produkty na českém trhu získávají toto prestižní 

ocenění nejčastěji, v současné době má značku KLASA 264 
mléčných výrobků.



Ve dnech 21. až 23. května 2014 se v Praze konala konference 
Panta Rhei. Jedná se o akci, která je určena pro platební agentury 
Evropské unie a dále pro zástupce Evropské komise a Evropského 
účetního dvora. Vznikla z iniciativy francouzské platební agentury 
a koná se pravidelně dvakrát ročně v jednotlivých členských 
státech EU. V České republice se konference konala poprvé.
Panta Rhei je zaměřena na záležitosti, které jsou spjaty se 
specifickým posláním platebních agentur především z hlediska 
používání informační technologie při administraci žádostí                    
a kontroly oprávněnosti čerpání podpor. Workshopy a příspěvky 

se týkají především databází příjemců různých podpor v rámci 
Společné zemědělské politiky, komunikace se žadateli a příjemci, 
kontroly za pomoci vzdáleného průzkumu Země, registrů 
zemědělské půdy LPIS aj. Cílem je prohloubení znalostí a sdílení 
vzájemných zkušeností, dobré praxe a zároveň předcházení 
nežádoucím jevům spojeným s využíváním informačních 
technologií v činnosti platebních agentur. Konference vytváří 
jedinečnou příležitost k vyjasnění vzájemných postojů tří 
nejdůležitějších stran v dané problematice: platebních agentur 
členských států, Evropské komise a Evropského účetního dvora.
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PANTA RHEI poprvé v ČR

Webové stránky SZIF mají od 16. května novou vizuální podobu        
a přehlednější strukturu. Pro lepší orientaci v dotačních titulech je 
nově k dispozici aplikace „Najděte si dotaci“. Nalézá se v záložce 
„SZIF poskytuje“ na horní liště úvodní stránky. Jedná se                        
o vyhledavač, který slouží ke zjednodušení a urychlení orientace 
mezi dotacemi a opatřeními, které SZIF žadatelům poskytuje.
Záložka „SZIF poskytuje“ vás zároveň bezpečně dovede                           
k informacím o možnostech dotací, najdete zde přímé platby, 
Program rozvoje venkova, Operační program Rybářství a další 
sekce   s informacemi. Hlavním komunikačním nástrojem 

webových stránek zůstává stejně jako u předchozí verze Portál 
farmáře, do kterého se mohou žadatelé přihlašovat pro zpraco- 
vání svých žádostí o dotaci.  Je určen pro vygenerování předtisků, 
elektronické podávání žádostí o dotaci, kompletní přehled 
podaných žádostí a sledování jejich stavu od zaregistrování 
žádosti až po zaplacení dotací na účet žadatele včetně možnosti 
zobrazení výpisu komunikace se SZIF. Ze strany žadatelů je třeba 
stále dodržovat aktuální údaje (např. číslo bankovního účtu)            
a každou změnu neprodleně hlásit na příslušném Oddělení příjmu 
žádostí a LPIS, aby zbytečně nedocházelo k nedorozuměním. 

Nový web SZIF

Zveme vás na již 41. ročník agrosalonu Země živitelka, který se bude konat v Českých Budějovicích ve dnech 28. srpna až 2. září 2014. 
SZIF se bude prezentovat v expozici v pavilonu T1, kde představí výrobce a výrobky oceněné značkou kvality KLASA a Regionální 
potravina, které můžete ochutnat i zakoupit přímo na místě. V rámci zahájení výstavy budou dne 28. srpna od 10 hodin v prostorách 
Pivovarské zahrady slavnostně předávány certifikáty národní značky kvality KLASA. Ocenění převezmou výrobci z rukou ministra 
zemědělství a představitelů SZIF.
Informace o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu, dotačních titulech a možnostech pro začínající zemědělce mohou 
zájemci z řad odborné i laické veřejnosti získat u informačního pultu SZIF. 
Výstava je tradičně spojena s národními dožínkami za účasti významných hostů, včetně prezidenta republiky, ministra zemědělství, 
ředitele SZIF a dalších. Kromě odborného programu je pro návštěvníky připraven po celou dobu výstavy také bohatý kulturní program 
na několika scénách, stánky s občerstvením a s užitečnými i milými maličkostmi.  
Přijeďte se přesvědčit sami!

Víte, že se výstavě Země živitelka původně říkalo největší jarmark a jednalo se o výkladní skříň socialistického zemědělství a socialismu 
obecně, kde bylo vystavováno veškeré nedostatkové zboží té doby? Současná Země živitelka představuje jedinou výstavu v republice, která 
zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor.

Věříme, že vám webové stránky poskytnou informace, které potřebujete. V případě, že budete potřebovat naši součinnost, 
neváhejte kontaktovat infolinku na telefonním čísle: 222 871 871.

Země živitelka 2014


