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Intervenční nákup obilovin ze sklizně roku 2009 

 
Intervenční nákup obilovin v hospodářském roce 2009/2010 bude probíhat bez větších 
změn dle předem stanovených pravidel a zavedených postupů.  Od 1. listopadu 2009 
bude SZIF vykupovat pšenici obecnou a ječmen obecný bez jakéhokoliv 
množstevního stropu. Současně SZIF nebude realizovat intervenční nákup kukuřice, 
což je dlouhodobě upraveno nařízením Rady (ES) č. 1234/2007, a to vzhledem  
k nulovým množstevním stropům stanoveným od letošního roku.  
 
Na základě nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 se stanoví pravidla společné organizace 
zemědělských trhů a jsou jím stanoveny v rámci společné organizace trhu 
s obilovinami druhy intervenčně nakupovaných obilovin, výše intervenční ceny a výše 
měsíčních kompenzačních příplatků za skladování obilovin. Intervenční cena je 
dlouhodobě stanovena na 101,31 EUR/t obilovin, přičemž bude od listopadu 
povyšována dle měsíce dodání obilovin o kompenzační příplatek za skladování ve 
výši 0,46 EUR/t/měsíc. Na základě nařízení Komise (ES) č. 687/2008, kterým se 
stanoví postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami, včetně příplatků  
a srážek z intervenční ceny, je intervenční cena upravována o příplatky a srážky 
za kvalitativní parametry obilovin a náklady na přepravu dle vzájemné polohy 
nabízejícího skladu, intervenčního skladu a intervenčního centra a náklad na 
vyskladnění z nabízejícího skladu v případě LOCO přejímek.  
 
SZIF bude zveřejňovat na začátku každého měsíce, ve kterém bude probíhat 
intervenční nákup obilovin, směnný kurz EUR/CZK pro přepočet intervenční 
ceny. Intervenční cena předepsaná v EUR je přepočítávána dle směnného kurzu 
EUR/CZK stanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před 
prvním dnem měsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností je 
datum obdržení platné Nabídky podatelnou SZIF. 
 
Nabídky obilovin do intervenčního nákupu ze sklizně roku 2009 mohou podávat 
prvovýrobci i obchodníci na formuláři SZIF od 1. listopadu 2009 do 31. května 2010. 
Intervenční nákup obilovin bude probíhat kontinuálně od 1. listopadu 2009 
do 31. července 2010. 
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