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SZIF počátkem letních prázdnin zveřejnil harmonogram 
vydávání rozhodnutí pro opatření Jednotné žádosti roku 
2012 a došlo k posunu u opatření LFA a Natura 2000. 
Můžete to našim čtenářům více přiblížit? 
Ano, na rozdíl od předchozích let nastane změna u zahájení 
vydávání rozhodnutí a tedy i vyplácení dotací u opatření LFA 
a NATURA 2000. U opatření LFA a Natura nelze vydávat 
rozhodnutí dříve, než dojde k uzavření kontrol na místě. Což 
znamená, že vydávání rozhodnutí opatření bude zahájeno až 
po dokončení kontrol na místě tzv. podmínky druhé seče 
v rámci celého opatření, kterou musí zemědělci provést 
nejpozději do 31. 10. 2012.  

Co je příčinou těchto změn?
Tato úprava harmonogramu vydávání rozhodnutí vychází 
z provedení revize výkladu pravidel pro poskytování dotace 
LFA, které je v souladu s výstupem auditní mise Evropského 
účetního dvora a NKU. Na základě této revize u podmínek 
opatření LFA a NATURA 2000 stanovených v nařízení vlády 
č. 75/2007 Sb. a agroenvironmentálních opatření stanovených 
v nařízení vlády č. 79/2007 Sb. musí být kontroly systematicky 
prováděny i v podzimním období, a to po 31.10. Důvodem je 
legislativně stanovený termín pro provedení druhé seče, kterou 
musí žadatel provést do 31.10. U opatření LFA a NATURA 
2000 se jedná o jednu z klíčových podmínek pro poskytnutí 
dotace. Ověření plnění této podmínky lze provést již před tímto 
termínem, ale ověřit její porušování lze vždy až po 31.10. 

Část kontrol na 
místě proto musí být 
provedena 
po tomto termínu. 
Touto úpravou 
harmonogramu tak 
dojde k odstranění 
jakýchkoliv výhrad 
ze strany orgánů EU. 

Co to tedy konkrétně 
pro zemědělce 
znamená?
Tento rok vzhledem 
k umožnění záloh 
na SAPS je dopad 
v podstatě nulový. 
V termínu, kdy SZIF 
vyplácel plnou výši 
dotace na LFA, budou 
postupně vypláceny 
zálohy na SAPS ve výši 50% všem zemědělcům. Dopad této 
úpravy zemědělci poznají až v letech následujících, samozřejmě 
jen v případě, kdy nebude opět přistoupeno k zálohovým 
platbám SAPS – žadatelé, kteří hospodaří v tzv. méně 
příznivých oblastech (LFA), obdrží platbu na LFA o 1,5 měsíce 
později oproti roku 2011.

Rozhovor s Ing. Milošem Jirovským

Vážení čtenáři,
je nám potěšením, že vám můžeme představit další 
číslo čtvrtletního newsletteru Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Konec léta je již de facto za dveřmi 
a přichází podzimní zemědělská sezóna. Krom nutných 
prací nás čekají i příjemné zážitky spojené s degustací 
mladých vín, ale i dech beroucí pohledy na naši 
neuvěřitelně malebnou krajinu, která se v následujících 
týdnech vybarví do neuvěřitelné škály barev.

Podzimní číslo se bude, jak mnozí asi tušíte, převážně 
věnovat v uplynulých dnech a týdnech hojně 
diskutovaným tématům, jakými bylo extrémní 
sucho z počátku léta a samozřejmě i představení 
harmonogramu zahájení vydávání rozhodnutí a jeho 
posunutí z legislativních důvodů u opatření LFA 
a Natura 2000.

Přejeme Vám, abyste během posledních slunečních 
dní načerpali hodně sil do posledního kvartálu roku 
2012 a přejeme Vám současně příjemné čtení.  

Pomáháme českému zemědělství

náměstkem sekce přímých plateb a rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.



Předčasná výplata záloh na přímé platby v tomto roce 
bude součástí balíčku na řešení dopadů sucha
Ministerstvo zemědělství schválilo balíček opatření, jehož 
účelem je usnadnit situaci zemědělcům postiženým mimořádně 
nízkými srážkami na jaře letošního roku. Hlavním rozhodnutím 
je poskytnout v letošním roce všem zemědělcům možnost 
výplaty zálohové platby na plochu (tzv. SAPS) již po 16. říjnu 
2012.

Další opatření míří přesně opačným směrem, tedy k odkladu 
závazků, které zemědělci musí hradit. Ministerstvo oslovilo 
Bankovní asociaci s žádostí o vstřícný postup bank vůči 
úvěrovaným zemědělcům a zemědělským podnikům 
hospodařícím v postižených oblastech, pokud požádají 
o odložení úvěrových splátek. Dále bylo vyvoláno jednání 
s ČNB týkající se o hodnocení takto odložených splátek 
úvěrů v portfoliích jednotlivých bank. Zároveň je Podpůrný 
a garanční rolnický a lesnický fond připraven prodloužit 
smlouvy na dotace úroků u změněných splátkových kalendářů.
Kromě toho Ministerstvo umožní podnikům z postižených 
oblastí prodloužit dobu realizace vybraných projektů 
z Programu rozvoje venkova z dnešních 24 měsíců na 36 
měsíců, a tím získat možnost rozložení vynaložené investice 
na delší dobu. Pozemkový fond ČR umožní postiženým 
podnikům odklad splátek za prodej státní půdy a odklad 
plateb za nájem státní půdy. Podnikům s živočišnou produkcí 
hospodařícím na zemědělské půdě v postižených oblastech dále 
Ministerstvo umožní požádat Správu státních hmotných rezerv 
o zápůjčku krmných plodin ve vazbě na počty chovaných kusů 
hospodářských zvířat, a to za účelem dočasného překlenutí 
výpadku krmných plodin z vlastní produkce.

Zemědělci se dozví na webu Ministerstva zemědělství 
www.eagri.cz nezbytné kroky, které musí uskutečnit, aby 
mohli výše uvedených opatření plně využít.

SZIF se představil veřejnosti na veletrhu Země živitelka
Fond se na přelomu srpna a září prezentovat na společné 
expozici výrobců oceněných značkou kvality KLASA, která byla 
umístěna na 300 m2 výstavní plochy v pavilonu T1. Výstavy se 
zúčastnilo 23 společností, které představily oceněné výrobky. 
Z toho 21 firem bylo na stánku KLASA v osobním zastoupení 
a dva výrobci se prezentovali formou ochutnávek a propagace 
svých výrobků ve vitrínách. Součástí expozice SZIF/KLASA byl 
rovněž informační pult SZIF, kde byla zajištěna po celou dobu 
konání veletrhu informační služba určená především odborné 
zemědělské veřejnosti vč. informační materiálů o činnosti SZIF 
a dotačních titulech.

V rámci zahájení veletrhu se 30. srpna od 10.00 hodin 
v prostorách Pivovarské zahrady již tradičně konal 9. ročník 
slavnostního předávání certifikátů národní značky kvality 
KLASA. Ocenění z rukou ministra zemědělství a ředitele SZIF 
převzali celkem čtyři výrobci.

Oblíbená značka Regionální potravina se 
představila expozicí ve formě centrálního 
ostrovního stánku o rozloze 60 m². Součástí 
bylo i podium, na kterém se po celou dobu 
výstavy konal pestrý doprovodný program 
včetně kulinářské show. Kolem centrálního 

stánku se pak rozprostřelo 13 menších stánků pro prezentaci 
jednotlivých krajů o celkové rozloze. Na každém stánku se 
producenti pochlubili vítěznými produkty, oceněné značkou 
Regionální potravina. Návštěvníci tak měli jedinečnou 
možnost na výstavě ochutnat to nejlepší z každého kraje. 
Každý z krajů pojal svou prezentaci jinak – a za některé přijeli 
jejich oficiální představitelé, z dalších dorazili ocenění výrobci. 
K vidění byly ukázky tradiční řemeslné výroby, výroby sýrů, 
pečení štramberských uší, či tradiční pečení chleba. Atmosféru 
doplnilo vystoupení folklórních souborů a cimbálovky.

Výrobky nesoucí značku KLASA 
se představily na fotbalovém Euru
Národní značka kvalitních potravin KLASA 
provázela návštěvníky Českého domu ve 
Wroclawi během bojů české reprezentace 
ve skupině fotbalového Mistrovství Evropy 
EURO 2012. Český dům tak k celé řadě 
funkcí, které během EURA plnil, přidal také 
zviditelnění České republiky v oblasti kvalitních potravin.

Vždy den před zápasem českého týmu se v Českém domě 
konaly ochutnávky produktů oceněných značkou KLASA. 
Ve třech stáncích byl pro návštěvníky připraven výběr sýrů, 
uzenin a pečiva. Vedle toho bylo v denním menu v restauraci 
Českého domu po celou dobu jejího provozu vždy jedno jídlo 
vyrobené výhradně z produktů nesoucích značku KLASA.

„Nabídku pro prezentaci naší národní značky kvalitních potravin 
jsme dostali od Fotbalové asociace ČR a její využití nám 
doporučila také Potravinářská komora ČR. Prezentace značky 
KLASA na podobných akcích logicky zapadá do celého souboru 
marketingových aktivit spojených s prosazováním této značky. 
Vždyť  i díky značce KLASA se čeští občané stále více zajímají 
o kvalitu potravin,“ komentoval účast KLASY na Euru Roman 
Boček, náměstek ministra zemědělství pověřený řízením 
Státního zemědělského intervenčního fondu.

Informativní newsletter SZIF - 2 - září 2012

Důležité termíny
Nepřehlédněte aktuální důležité termíny 
pro podání žádostí o dotace!

17. 10. - 23. 10. 2012
podávání žádostí 17. kolo Programu 
rozvoje venkova

16. 10. 2012
zahájení vyplácení zálohy na přímé platby 
(SAPS) ve výši 50%

31. 10. 2012
po tomto datu probíhá kontrola druhé seče (LFA)

A Aktuálně v SZIF



Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2012 - 2013

Opatření / dotace Termín vydávání rozhodnutí (90%)

od do

SAPS 16. 10. 2012 30. 11. 2012

LFA 3. 12. 2012 31. 12. 2012

Natura 2000 3. 12. 2012 31. 12. 2012

Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 14. 1. 2013 28. 2. 2013

Zvláštní podpora na tele masného typu 14. 1. 2013 28. 2. 2013

Zvláštní podpora na bahnice, případně kozy, pasené na travních porostech 14. 1. 2013 28. 2. 2013

Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu 14. 1. 2013 28. 2. 2013

Zvláštní podpora na chmel 14. 1. 2013 28. 2. 2013

Oddělené platby za cukr (SSP) 15. 11. 2012 15. 12. 2012

Oddělené platby za rajčata (STP) 15. 11. 2012 15. 12. 2012

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ (PRV - EAFRD)

Žádost o poskytnutí dotace A1 9. 2. 2013 29. 4. 2013

Žádost o poskytnutí dotace A2 9. 5 .2013 15. 7. 2013

Žádost o zařazení 15. 7 .2012 30. 9. 2012

Žádost o změnu zařazení - bez navýšení průběžně

Žádost o změnu zařazení - s navýšením 1. 8. 2012 30. 10. 2012

Restrukturalizace vinic

Žádost o podporu B,C,D,E 15. 7. 2012 15. 9. 2012

Investice v rámci SOT s vínem

Žádosti o poskytnutí dotace 15. 6. 2012 15. 9. 2012

Daňové doklady a doklady o úhradě k pořízeným investicím

Zalesňování zemědělské půdy – HRDP

Žádost o dotaci na náhradu 19. 11. 2012 31. 12. 2012

Zalesňování zemědělské půdy – EAFRD

Žádost o dotaci na zalesnění 15. 4. 2013 30. 6. 2012

Žádost o dotaci na péči a náhradu 19. 11. 2012 31. 12. 2012

Natura 2000 v lesích 

Žádost o poskytnutí dotace 15. 3. 2013 30. 5. 2013

Žádost o zařazení 15. 10. 2012 31. 12. 2012

Lesnicko-environmentální opatření

Žádost o poskytnutí dotace 15. 4. 2013 30. 6. 2013

Žádost o zařazení 1. 12. 2012 31. 1. 2013

PUZČ (HRDP)

Žádost o poskytnutí dotace 19. 3. 2012 30. 4.  2012

PUZČ (EAFRD)

Žádost o dotaci průběžně

První žádost o proplacení průběžně

Žádost o proplacení 15. 4. 2012 30. 6. 2012

Řešení odvolání

SZIF rozhodne v autoremeduře 
nebo předá na MZe k rozhodnutí 
na odvolací komisi nejpozději 
do 30 dnů od data podání odvolání

Termín výplat - k vyplacení dochází cca do 14 dnů od data nabytí právní moci 
(SZIF žádá MZe o uvolnění fin. prostředků, po obdržení zpravidla do 3 dnů následuje samotná platba)

Žádost o poskytnutí dotace A1 - skupina opatření se závazkem do 31. 12. 2012
Žádost o poskytnutí dotace A2 - skupina opatření se závazkem do 31. 3. 2013

Informativní newsletter SZIF - 3 - září 2012



Informativní newsletter SZIF - 4 - září 2012

otázky pro
Mgr. Jana Havlíčka, náměstka Sekce správních činností Státního zemědělského 
intervenčního fondu, který zastupuje  SZIF v Antibyrokratické komisi MZe 
(ABK), jež si klade za cíl snížit byrokracii v rezortu zemědělství a ulehčit tak 
styk farmářů s úřady.3

Je to již více než 
rok, co jste se stal 
zástupcem SZIF 
v ABK.  Jak toto své 
působení v ABK 
v uvedeném období 
hodnotíte?  
Vážím si toho, že 
se nám za tu dobu 
podařilo věcně 
prodiskutovat a vyřešit 
s jednotlivými 
zástupci zemědělských 
nevládních organizací 
v ABK desítky 
problémů či případů, 
které zbytečně 
ztěžovaly zemědělcům 
život, nebo kdy žadatele 
„semlelo“ mnohdy 

šablonovité řešení.  Osobně uvedené období proto hodnotím 
velmi pozitivně, aniž bych tím ale říkal, že se podařilo vyřešit 
úplně všechny podněty. ABK podle mého názoru vytváří zdravý 
tlak nejen na Fond, ale i celý rezort. 

Jaké typy případů ve vztahu k SZIF v ABK převládají? 
Zaznamenali jste nějaké změny na základě jednání ABK  
i pro činnost Fondu?
Největší skupinu případů jednoznačně představují podněty 
jednotlivých zemědělců, které se týkají postupu SZIF 
v individuálních případech. Řada z nich má přesah do 

Přezkumné komise MZe pro projektová opatření, kde jsou 
následně řešeny. Jiné případy lze řešit přímo v rámci postupu 
SZIF korektní interpretací příslušného pravidla. A některé 
případy míří i na systémové nastavení pravidel či postupů 
SZIF. I díky tomu jsme samozřejmě zaznamenali celou řadu 
změn. Připomenu tedy jen ty nejvýznamnější. Platforma 
ABK přispěla k dnes již známému zjednodušení administrace 
projektových opatření PRV, kdy žadatelé nepředkládají přílohy 
spolu se žádostí o dotaci, ale až poté, co jsou jejich projekty 
zařazeny na seznam projektů doporučených k financování. 
Dále SZIF zjednodušil způsob předkládání měsíčních hlášení 
o prodeji mléka producenty a začal zveřejňovat harmonogram 
administrace všech opatření, který zahrnuje i termín pro vydání 
rozhodnutí o dotace a následnou výplatu u žadatelů, kteří 
nepodají odvolání.

Kam si myslíte, že by měly další kroky ABK směřovat? 
Očekáváte v blízké budoucnosti nějaké zásadní 
„byrokratické komplikace“ např. se stále více diskutovaným 
novým programovým obdobím?
ABK by určitě vedle své dosavadní činnosti měla posuzovat 
i nastavení podmínek nové Společné zemědělské politiky. 
Předpoklady pro tuto činnost jsou vytvořeny, neboť ABK je 
již účastníkem připomínkových řízení a může své návrhy 
předkládat i do porady ministra. Není však žádným tajemstvím, 
že pracovní návrhy základních nařízení Rady EU a Parlamentu 
EU již samy o sobě obsahují hodně byrokratických prvků. 
Nepodaří-li pak se úspěšně ovlivnit legislativu EU, zbývá 
na ABK především dohled, abychom si na národní úrovni 
nekomplikovali život více než je nutné. A to jednoznačně 
reálné je.


