
Jak proběhl Váš nástup do nové 
funkce? Na co se zaměříte ve 
vedení Státního zemědělského 

intervenčního fondu – jaké jsou vaše vize? 
Přebral jsem agendu po panu řediteli, úspěšně jsem absolvoval 
návštěvu všech regionálních odborů a postupně se scházím 
s partnery z nevládních zemědělských organizací, abych tak 
navázal na trend otevřenosti, který již zavedl můj předchůdce. 
Prioritní je pro mě navázat na práci Oldřicha Černocha, který 
SZIF stabilizoval a započal se snižováním administrativní zátěže 
žadatelů o dotace. Nemám v plánu zde dělat nějakou revoluci. 
Co se týká delšího horizontu, musíme se soustředit na přípravu 
Fondu na nové programové období. Dále se budeme snažit 
snížit provozní výdaje SZIF, což se nám v současné době již daří 
– aktuálně jsme snížili rozpočet provozních výdajů SZIF pro 
letošní rok o 120 mil. Kč.  

Máte v plánu zjednodušit komunikaci se zemědělci – jakým 
způsobem?

Jak jsem již uvedl, snažíme se postupně zavést u všech opatření 
elektronický příjem žádostí tak, aby žadatelům odpadla řada 
„papírové“ administrativy a zároveň se tak zrychlil a více 
zefektivnil celý proces administrace. Dále chystáme několik 
dílčích opatření v komunikaci jako je např. zpřehlednění našich 
webových stránek. 

Změní se nějak postavení SZIF v příštích letech ve vazbě 
na restrukturalizaci resortu?
Na tuto otázku je nyní ještě předčasné odpovědět, v rámci 
restrukturalizace resortu probíhají jednání s nevládními 
organizacemi. Nabízí se využití SZIF pro jednotný dotační 
systém resortu. Intenzivně diskutujeme o začlenění Agentur 
pro zemědělství a venkov do SZIF. Ve chvíli, kdy stát hledá 
každou korunu, a současně provozuje dvě na sobě nezávislé 
regionálně členěné sítě, je logickou manažerskou reakcí pokusit 
se najít způsob, jak je spojit v jednu. Samozřejmě je nutné 
zajistit co nejplynulejší přechod tak, aby pro zemědělce bylo 
případné sloučení přínosem a nikoli překážkou.

Rozhovor s Romanem Bočkem
Náměstek ministra zemědělství Mgr. Roman Boček, MBA je absolvent Masarykovy 
univerzity v Brně, manažerský titul MBA mu byl udělen v roce 2006. Profesní kariéru 
začal jako soukromý podnikatel a následně působil v manažerských pozicích soukromých 
společností. V letech 2003 - 2008 působil jako ředitel a předseda představenstva 
Oblastní nemocnice v Příbrami. Od ledna 2009 do července 2010 byl náměstkem 
ministra dopravy. Od července 2010 zastává funkci náměstka ministra zemědělství 
a v současné době je dočasně pověřen vedením SZIF. 

S příchodem léta vám přinášíme již druhé vydání informativního newsletteru Státního zemědělského 
intervenčního fondu, prostřednictvím kterého bychom se s Vámi chtěli podělit o informace, týkající se nejen 
dění v rámci Fondu. 

První polovinu roku 2012 již máme téměř za sebou, konec školního roku a tedy i letní prázdniny se 
nezadržitelně blíží stejně tak jako období letních sklizní. Společně s létem rovněž přichází již  16. kolo 
Programu rozvoje venkova (PRV).

Za SZIF vám přejeme slunečné léto, bohaté žně a jen úspěšně podané žádosti o dotace! 

Pomáháme českému zemědělství
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Jednotné žádosti jsou podány
15. května byl uzavřen příjem Jednotných žádostí, žádostí 
o zařazení AEO a žádostí o změnu zařazení AEO. Od zahájení 
příjmu 16. dubna bylo podáno více jak 27 800  Jednotných 
žádostí – potvrdil se tak každoroční trend zvyšujícího se počtu 
podaných žádostí, v roce 2010 bylo podáno 26 310 a loni 
27 481 žádostí. Mezi příjemce bude pravděpodobně (záleží 
na vývoji kurzu Kč / EUR) rozděleno téměř 30 miliard korun. 
Předpokládaný termín pro zahájení vyplácení je již tradičně 
stanoven na začátek finančního roku EU tedy 16. října. 
Podrobnější informace naleznete na www.szif.cz, nebo 
se dozvíte na infolince SZIF.

Dotace AEO jsou již téměř vyplaceny
Státní zemědělský intervenční fond již vyplatil více jak 15 800 
žádostí v hodnotě přesahující  4 187 mil. Kč týkající se opatření 
AEO 2011 - EAFRD. Celkem bylo podáno 16 707 žádostí 
o výplatu podpor ve výši ca 4 456 mil. Kč, z čehož vyplývá, 
že k dnešnímu dni bylo vyplaceno téměř 95% žádostí.  Úkolem 
Agro-environmentálních opatření je podpořit způsoby využití 
zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením 

životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje 
zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, 
přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. 

SZIF přivítal Rumunskou a Bulharskou delegaci
Náměstek ministra zemědělství Roman Boček, pověřený řízením 
Státního zemědělského intervenčního fondu, přivítal ve čtvrtek 
15. března na půdě SZIF delegaci Výboru pro zemědělství, 
lesnictví, potravinářský průmysl a specifické služby Poslanecké 
sněmovny Parlamentu Rumunska. Sedmičlennou delegaci 
doprovázeli také zástupci rumunského velvyslanectví v ČR, 
včetně paní velvyslankyně Daniely Gitman. Za SZIF hovořil 
náměstek Roman Boček a představitelé jednotlivých sekcí.  
Mezi nejzajímavější témata setkání patřila diskuze o výhodách 
jedné platební agentury pro celý rezort oproti třem, tak jak je 
nastaven současný dotační systém Rumunska. Pozitivně bylo 
delegací rovněž hodnoceno široké spektrum poskytovaných 
podpor, které SZIF administruje a zároveň plnění všech termínů 
vyplácených dotací.

14. května vedení Fondu v čele s jeho 1. náměstkem Martinem 
Šebestyánem přivítalo delegaci Výboru pro zemědělství a lesy 
Národního shromáždění Bulharské republiky, kterou vedla 
předsedkyně výboru Desislava Taneva. Krátké setkání se 
uskutečnilo v pondělí odpoledne v sídle Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Setkání bylo věnováno představení Fondu 
a dále pokračovalo krátkou vzájemnou diskuzí o zkušenostech 
čerpání z fondů Společné zemědělské politiky EU. Delegace 
složená z pěti členů výboru a doprovodu zastupující bulharské 
velvyslanectví v ČR po diskuzi dále pokračovala dle programu 
do výrobního závodu Delta Pekárny a na následnou formální 
večeři dávanou místopředsedou Zemědělského výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panem Ladislavem 
Skopalem.

Regionální potravina zahájila kampaň
Od letošního roku je Státní zemědělský intervenční fond 
pověřen administrací projektu Regionální potravina. Výběrové 
řízení na marketingovou a komunikační podporu značky 
Regionální potravina vyhrála agentura Ogilvy a samotná 
kampaň se rozběhla od počátku června. Rovněž byla uzavřena 
jednotlivá regionální výběrové řízení na uspořádání soutěže o 
značku Regionální potravina v daném regionu resp. kraji.  Do 
poloviny července budou známy výsledky a držitelé ocenění 
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Důležité termíny
Nepřehlédněte aktuální důležité termíny 
pro podání žádostí o dotace!

27. 6. – 3. 7. 2012
podávání  žádostí na projektová opatření 
– letní kolo PRV

19. 6. – 25. 6. 2012
podávání žádostí OP Rybářství

POZOR: opatření PRV I. 3. 2. Zahájení činnosti 
mladých zemědělců proběhne již nyní v červnu!

A Aktuálně v SZIF
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Regionální potravina ve všech krajích. Zatímco doposud byly 
marketingové a komunikační aktivity zaměřeny především 
na představení značky „Regionální potravina“ a benefitů 
regionální produkce, je pro následující období hlavním cílem 
projektu podpořit poptávku po těchto potravinách a přesvědčit 
spotřebitele, že u potravin není důležitá pouze cena, ale také 
jejich kvalita, čerstvost, tradice a původ. Reklamní kampaň 
zahrne venkovní, tištěnou i on-line  reklamu, rozhlasové spoty, 
audiovizuální spoty pro veletrhy či výstavy, sponzorské vzkazy 
před kulinářskými pořady a speciální seriál o krajích a jejich 
gurmánských specialitách. Součástí kampaně jsou také aktivity, 
které mají přímý vliv na podporu prodeje regionálních potravin 
v jednotlivých krajích ČR a propagují  je přímo v místě prodeje.  
V praxi to pak znamená, že pokud se spotřebitel např. v televizi 
dozví o výhodách regionálních potravin, musí mít možnost se 
s nimi setkat i v prodejní síti a být na ně upozorněn i účinnou 
formou přímo v prodejně. 

SZIF, KLASA a Regionální potravina na veletrzích
Koncem dubna proběhl 
na Výstavišti v pražských 
Holešovicích již 15. mezinárodní 
veletrh Víno&Delikatesy. 
Mezi třemi sty vystavovateli 
nechyběl ani Státní zemědělský 
intervenční fond, který zde 
představil delikatesy oceněné značkou KLASA a Regionální 
potravina. Návštěvníci mohli ochutnat hned několik jedinečných 
potravin z českých i moravských regionů. Nechyběly sýry, slané 
moučníky, přírodní šťávy a ani medovina či speciální druhy 
piva. V rámci expozice proběhlo i několik ocenění vinařů. Cenu 

premiéra ČR za nejúspěšnější víno získal Ryzlink rýnský ročník 
2009 od Znovínu Znojmo, Pohár ministra zemědělství převzal 
v kategorii bílých vín taktéž Znovín s Tramínem červeným 2009 
a v kategorii červených vín vinařství Tanzberg Mikulov s vínem 
Cabernet Sauvignon 2007. Letošní novinkou bylo udělování 
Poháru primátora Prahy pro nejlepší víno ze zahraničí, který 
získal maďarský výrobce Finet s vínem Tokaji Aszú 5 puttonyos.  

Na mezinárodním veletrhu PLMA, který se konal 22. - 23. 5. 
2012 v hlavním městě Nizozemska, se představily výrobky 
značky KLASA. Veletrh PLMA je největší akcí svého druhu v 
Evropě s 25 letou tradicí. Pravidelně se jej účastní vystavovatelé 
z celé Evropy a potenciální partneři přicházejí i z dalších zemí 
celého světa. Každoročně se účastní přes 3200 vystavovatelů z 
65 zemí světa. Na veletrhu se prezentují výrobci zboží určeného 
pro prodej v obchodních řetězcích, a návštěvníky jsou nákupčí 
obchodních řetězců a velkoobchodních organizací, které 
obchodní řetězce zásobují. PLMA je veletrh unikátní 
v tom, že se zde čeští výrobci mohou přímo setkat s nákupčími 
mezinárodních obchodních řetězců a prezentovat jim svoje 
výrobky. Zvyšuje se tak jejich šance na úspěch v podobě 
kontraktu na dodávky.

Roadshow KLASA 2012
Také v letošním roce mohou spotřebitelé ochutnat a zakoupit 
výrobky oceněné značkou KLASA na prodejních akcích 
po celé České republice. Jarní vlna roadshow KLASA začala již 
19. dubna na veletrhu Flora Olomouc, kde se výrobci KLASA 
představili celkem ve čtyřech prodejních stáncích. Prezentace 
výrobků byla doplněna o bohatý program formou soutěží 
a ochutnávek.
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Program rozvoje venkova 
16. kolo
U 16. kola PRV Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 
následující opatření:

I.3.2.  Zahájení činnosti mladých zemědělců
III.1.2  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do 3. 7. 2012 
elektronickou formou přes Portál farmáře.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny 
projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven 
následovně:

Opatření  Alokace 
I.3.2  150mil.Kč 
III.1.2  565 milKč 
IV.1.2 stanovují příslušné MAS

V podmínkách pro jednotlivá opatření dochází k jistým 
změnám, podrobně je lze nalézt na webu: www.szif.cz nebo 
se je dozvíte na infolince 222 871 871, příp. info@szif.cz.

13. kolo OP Rybářství
V červnu 2012 bude rovněž spuštěno třinácté kolo příjmu 
Žádostí o dotace z Operačního programu Rybářství. V rámci 
kterého budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace 
na projekty v opatření 3.2. Opatření na ochranu vodních 
živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního 
(Anguilla anguilla).

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat 
od 19. 6. 2012 a bude se řídit Pravidly, platnými pro minulé, 
10. kolo příjmu Žádostí o dotaci, které proběhlo v červnu 2011. 
Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány 
prostřednictvím Portálu farmáře. Příjem žádostí končí 25. 6. 
2012 ve 13 hodin.


