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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
ačkoli z nového roku už uplynulo několik týdnů, chtěli bychom vám v prvním letošním vydání našeho 
Zpravodaje nejdříve popřát mnoho úspěchů v roce 2015. V tomto čísle vám přinášíme informace k akcím 
a událostem z konce loňského a začátku letošního roku. Nechybí ani shrnutí realizace vybraných opatření za 
minulé období a nově přinášíme rubriku Nejčastější dotazy. Významným změnám, které čekají v letošním 
roce české zemědělství a potravinářství, se budeme samozřejmě věnovat průběžně i v následujících 
vydáních Zpravodaje.
Přejeme Vám příjemné čtení. 

Administrace žádostí o dotace, podaných prostřednictvím Jednotné žádosti v roce 2014, podléhá pevným 
pravidlům a postupuje podle daného časového plánu. Pro informaci široké veřejnosti i samotných žadatelů uvádíme 
v únorovém Zpravodaji SZIF shrnutí stavu realizace některých vybraných opatření, a to k datu 4. únor 2015. 
Podobně jako v průběhu jiných období jsou i nyní nejrychleji čerpány prostředky u nejrozšířenější dotace, kterou 
je Jednotná platba na plochu – SAPS. U opatření Platba v méně příznivých oblastech – LFA je potřeba počítat 
s tím, že vydávání rozhodnutí bude letos o něco komplikovanější, podpory jsou totiž vypláceny z předchozího 
i nového Programu rozvoje venkova, stejně jako tomu bylo u AEO na jaře 2014. Protože z programu 2015 – 2020 
můžeme čerpat prostředky až po úplném dočerpání obálky z PRV 2007 – 2013, chtěli bychom tímto apelovat 
na žadatele, kteří již obdrželi rozhodnutí, aby pro urychlení platby využili možnost vzdání se práva odvolání. 
Rychlost vyřizování ostatních žádostí závisí na aktivním přístupu žadatelů, kteří rozhodnutí již obdrželi. 
Konkrétní čísla pro zmíněné dotační tituly, společně s opatřeními Oddělená platba za cukr – SSP, Přechodné 
vnitrostátní podpory – PVP a Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice), jsou následující: 

 » SAPS 2014, vyplaceno 20,56 miliardy Kč (96,6 % finančních prostředků), 
 » LFA 2014, vyplaceno 1,41 miliardy Kč (51,5 % finančních prostředků),
 » PVP 2014, vydáno rozhodnutí pro 23 246 žádostí, odesláno 87,2 % finančních prostředků,
 » SSP 2014, vydáno rozhodnutí pro 783 žádostí, odeslaná rozhodnutí reprezentují 94,8 % celkové obálky 

opatření,
 » Dojnice 2014, vydáno rozhodnutí pro 1 172 žádostí, odeslaná rozhodnutí reprezentují 57,8 % celkové 

obálky opatření, vyplaceno 262,7 milionu Kč (27,34 % finančních prostředků).

REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2014 – SHRNUTÍ
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Oslabením kurzu koruny vůči euru a z důvodu 
krácení nebo nedokončení některých projektů 
vznikla v poslední době rezerva, která umožnila 
vypsání mimořádného 22. kola příjmu žádostí 
z Programu rozvoje venkova 2007 – 2013.

Koncem září minulého roku vyhlásilo Ministerstvo 
zemědělství v rámci tohoto  kola příjem žádostí 
o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů 
spolupráce. Žádosti se přijímaly na příslušných 
regionálních odborech Státního zemědělského 
intervenčního fondu v termínu od 12. do 
16. ledna 2015. Vlastní realizace projektů však 
probíhala již od 1. září 2014. Finanční objem, ve 
kterém budou po vyhodnocení projekty schváleny, 
je předběžně stanoven na 95 milionů korun.

V polovině prosince roku 2014 bylo 22. kolo nově 
rozšířeno o podporu strojů a technologií. Protože 
bylo cílem dočerpat alokované prostředky PRV 
2007 – 2013, byly disponibilní finanční částky 
přesunuty do opatření, kde je možné realizovat 
rychlé investice. Celkový finanční objem ve výši 
1 miliardy korun byl rozdělen mezi podopatření 
Modernizace zemědělských podniků na nákup 
strojů v zemědělství v hodnotě 700 milionů, 
100 milionů na Lesnickou techniku a Přidávání 
hodnoty zemědělským a potravinářským 
produktům na pořízení strojů a technologií pro 
zpracování zemědělských a potravinářských 
produktů v částce 200 milionů. Konečná částka 
pro závazkování projektů bude upravena o aktuální 
kurzový přepočet a o finanční prostředky 

ušetřené v předchozích kolech příjmu žádostí.

Příjem žádostí probíhá od 26. ledna 8 hodin do 
9. února 15 hodin, a to pouze prostřednictvím Portálu 
farmáře. Ke dni 29. ledna bylo v rámci podpory strojů 
a technologií zaregistrováno 224 žádostí o dotaci ve 
výši téměř 137 milionů korun. Největší zájem ze 
strany žadatelů, s počtem 203 žádostí, je prozatím 
na modernizaci zemědělských podniků, což odpovídá 
„trendu“ v rámci celého programového období. 
Nejvíce finančních prostředků v PRV 2007 – 2013 
bylo vyčleněno právě na podopatření Modernizace 
zemědělských podniků, dále byl zájem o dotace 
zaměřené na investice do zemědělských mobilních 
strojů, do technologií v živočišné a rostlinné 
výrobě a do protikroupových systémů a nosných 
konstrukcí v chmelnicích. Projekty jsou vybírány na 
základě preferenčních kritérií, která jsou závazná 
a jakékoliv nesplnění podmínek těchto kritérií 
nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů 
pro jejich hodnocení se posuzuje jako nedodržení 
podmínek dotace. V případě rovnosti bodů rozhoduje 
výše požadované dotace, tzn., že žádosti s nižší 
požadovanou dotací mají přednost. Z důvodu podpory 
mladých zemědělců mají začínající podnikatelé do 
40 let možnost získání více preferenčních bodů. 

Posledním termínem pro předložení Žádostí 
o proplacení je 30. červen 2015. Chtěli bychom 
požádat žadatele, aby datum podání žádosti 
o proplacení neodkládali na konec této lhůty, 
aby byl vzájemně dostatek času na následné 
administrativní kroky a samotné proplacení dotace. 

Na slavnostním večeru v pražském paláci Žofín byla 3. prosince 2014 udílena prestižní ocenění KLASA. Ministr 
zemědělství Marian Jurečka a ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán předali 
certifikáty značky dalším devíti výrobcům kvalitních potravin, nově bylo oceněno 36 produktů. Mezi nově 
oceněné výrobce nyní náleží AGRO Jesenice u Prahy a.s., Drůbežářský závod Klatovy a.s., FARMERS spol. s r.o., 
Goldfein CZ s.r.o., HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., MASO UZENINY PÍSEK, a.s., MASOEKO s.r.o., ORRERO a.s., 
Procházka, a.s. 
Značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a zákazníkům k lepší orientaci na trhu v porovnání s běžně 
dostupnými konkurenčními potravinami. Může ji tedy obdržet jen výrobek, který splňuje určitou jedinečnost 
ve vztahu k ostatním podobným produktům. V současnosti mohou spotřebitelé značku KLASA nalézt na obalech 
celkem 1 157 produktů od 224 českých a moravských výrobců. 

ZNAČKOU KLASA BYLY OCENĚNY DALŠÍ VÝROBKY 

22. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 – 2013
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Ve dnech 15. až 18. ledna 2015 se na brněnském 
výstavišti uskutečnil 3. ročník festivalu krajových 
specialit a regionálních potravin RegFoodFest, 
konaný souběžně s veletrhy REGIONTOUR a GO, 
zaměřenými na oblast turismu v regionech.

Festival byl pro držitele ocenění Regionální potravina 
jedinečnou příležitostí představit své výrobky 
širokému publiku, na akci zavítalo více než 30 tisíc 
návštěvníků! Výrobci prezentovali a prodávali, 
návštěvníci ochutnávali a kupovali. Stánek Regionální 
potravina, kde svůj sortiment v podobě 27 oceněných 
výrobků nabízelo celkem 21 producentů, 
byl umístěn v největším a nejmodernějším 
prostoru výstaviště, v pavilonu P. Další ocenění 
výrobci se nacházeli v blízkém okolí stánku.

Zatímco první den festivalu, čtvrtek 15. ledna, 
byl vyhrazen odborníkům, od pátku 16. do neděle 
18. ledna byly brány výstaviště otevřené pro 
veřejnost. Kromě možnosti nákupu oceněných 
potravin a výrobků se velkému zájmu návštěvníků 
těšila také kulinářská show Petra Šímy, který 
předváděl, jak z produktů Regionálních potravin uvařit 
lákavé gurmánské speciality, například cibulové zelí 
s bramborovými plackami a uzenou kýtou, guláš 
z hlívy ústřičné a klobásy, jihočeskou zelnou polévku 

nebo špecle s omáčkou z kozího sýra a uzeným bokem 
z komína. Všechny tyto pokrmy mohli návštěvníci 
samozřejmě také ochutnat. Festival RegFoodFest 
a další podobné akce spojené s prezentací, prodejem 
a ochutnávkou jsou u široké veřejnosti oblíbené.

Regionální potravina je udělována tradičním 
a místním potravinám od malých a středních 
výrobců v daném kraji. V současné době má toto 
ocenění 475 výrobků ze 13 regionů Čech a Moravy.

Značky KLASA a Regionální potravina jsou spjaty 
také se spotřebitelskou soutěží „České Vánoce“. 
Mediálně sledovaná akce, jejímž smyslem byla 
podpora prodeje kvalitních potravin a tím i zemědělců 
a potravinářů, probíhala od 27. října 2014 do 
4. ledna letošního roku. Cílem soutěže bylo nasbírat 

co nejvíce log tuzemských potravinářských výrobků. 
Jednalo se o značky kvality: Regionální potravina, 
Klasa, Chráněné zeměpisné označení, Chráněné 
označení původu, Zaručená tradiční specialita, Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komorou, 
Bio „zebra“ a EU „Bio list“.

REGFOODFEST

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE „ČESKÉ VÁNOCE“
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Celkem se soutěžilo o padesát tisíc cen. Hlavní výhrou byl 
osobní automobil Škoda Rapid Spaceback, ale i ostatní ceny 
byly lákavé. Kromě vozu mohli soutěžící vyhrát výrobky 
budějovického Budvaru, dovolenou na farmě rodiny Němcovy 
v Netíně, ledničku, mrazák, sadu spotřebičů pro zdravé vaření, 
nebo třeba uzené sele. 
Soutěžící zaslali přes 111 tisíc kompletně vyplněných hracích 
karet a díky kampani se prodalo přes 3,2 milionu kusů produktů. 
Věřte nevěřte, prvenství s počtem téměř 2,4 milionu zaslaných 
log obhájila značka KLASA. 
Hlavní cenu předal pan ministr Jurečka formou symbolického 
klíče. Obdržela ji výherkyně, která zaslala neuvěřitelné množství 
hracích karet, a to 593!
„České Vánoce“ byly přínosné. Podpořily tuzemské výrobce 
a zemědělce díky prodanému zboží, jehož hodnota přesáhla 
částku 100 milionů korun. 

Rádi bychom zájemce o konkrétní detaily k budoucí podobě Společné zemědělské politiky „nasměrovali“ na 
rubriku Nejčastější dotazy na webových stránkách SZIF. Jedná se o další zdroj informací, díky kterému se můžete 
dovědět odpovědi na vaše dotazy. I nadále je vám k dispozici naše infolinka na telefonním čísle 222 871 871, 
nebo e-mailu info@szif.cz. Pro příklad uvádíme odpovědi k nejčastěji pokládaným dotazům týkajících se 
greeningu.

Můžete mi vysvětlit podstatu greeningu a požadavky na jeho plnění?
Podstatou zavedení podmínek ozelenění neboli greeningu je orientovat zemědělce k  hospodaření šetrnějšímu 
k životnímu prostředí. Každoroční platba na greening, která představuje 30 % vnitrostátního stropu na přímé 
platby, má být pro zemědělce dostatečnou motivací.
Základní podmínky jsou odvozeny od velikosti podniku, na kterém zemědělec hospodaří. Pokud má podnik více 
než 10, ale méně než 30 ha orné půdy, pak by na ní měl pro přiznání greeningové platby pěstovat alespoň 
2 plodiny. Hlavní plodina přitom může zabírat maximálně 75 % orné půdy. Pokud podnik hospodaří na více než 
30 ha orné půdy, pak je na ní třeba pěstovat alespoň 3 plodiny. Hlavní plodina opět může zabírat maximálně 
75 % a dvě hlavní plodiny společně maximálně 95 % orné půdy. Poměry mezi hlavními plodinami nemusí být 
splněny, pokud se na více než 75 % orné půdy pěstují trávy nebo bylinné pícniny, případně je to půda ležící 
ladem. 
Požadovaný počet plodin však musí být dodržen a zároveň pro zbývající ornou půdu platí podmínka, že hlavní 
plodina nesmí pokrývat více než 75 % zbývající orné půdy. Zemědělci si pro výpočet poměru jednotlivých plodin 
mohou k ploše přičíst výměru krajinných prvků, které jsou její součástí. 
Za plodinu se pro účely diverzifikace považuje: jakákoli kultura z různých rodů rostlin podle definice botanického 
systému klasifikace plodin; kultura kteréhokoli druhu brukvovitých, lilkovitých a tykvovitých; půda ponechaná 
ladem; trávy či jiné bylinné pícniny. Ozim a jařina, přestože by plodiny náležely do stejného rodu, se počítají 
jako odlišné plodiny. Naopak různé druhy směsí se jako různé plodiny uznat nemohou. Podsev také není 
samostatnou plodinou, započítává se do plochy hlavní plodiny. 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
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Povinnosti diverzifikace se nevztahují zejména na následující případy: 
 » zemědělce, kteří hospodaří na menší výměře než 10 ha, 
 » pokud trvalé travní porosty představují více než 75 % zemědělské plochy, a přitom výměra zbývající orné 
půdy nepřesáhne 30 ha, 

 » pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva nebo jiné bylinné pícniny, případně jde o půdu 
ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto využití orné půdy), a přitom výměra zbývající orné 
půdy nepřesáhne 30 ha. 

Plnění podmínek diverzifikace se bude posuzovat za období od 1. června až 31. srpna daného roku. Pokud má 
zemědělský podnik více než 15 ha orné půdy, pak by od 1. ledna 2015 měl pro přiznání greeningové platby 
z její výměry vyčlenit alespoň 5 % jako tzv. plochu v ekologickém zájmu - EFA. Povinnost vyčlenit EFA se 
nevztahuje na následující případy: 

 » zemědělské podniky, které mají méně než 15 ha orné půdy, 
 » pokud trvalé travní porosty představují více než 75 % zemědělské plochy, a přitom výměra zbývající orné 
půdy nepřesáhne 30 ha, 

 » pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva nebo jiné bylinné pícniny, případně jde o půdu 
ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto využití orné půdy), a přitom výměra zbývající orné 
půdy nepřesáhne 30 ha. 

Jaké budou sankce při nesplnění podmínek greeningu? Pozbude žadatel nárok i na základní platbu 
SAPS?
Sankce za nesplnění podmínek greeningu definuje zejména nařízení Evropské komise č. 640/2014, ve kterém 
jsou velmi podrobně popsány postupy pro snížení způsobilé plochy za porušení plnění jednotlivých podmínek 
greeningu. Dále se uplatňují sankce od roku 2017 (v letech 2015 - 2016 nepřesáhne celková částka této 
pokuty úroveň 0 %) na úroveň 20 % a od roku 2018 na úroveň 25 % platby za ozelenění, na kterou má daný 
zemědělec nárok.
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