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Rekapitulace: intervenční nákup, skladování i prodej obilovin 
z loňské sklizně zajišťuje SZIF plynule v řádných termínech  
 
 
Průběh administrace k 14. červnu 2006  
 
 
Stav nabídek obilovin do intervenčního nákupu ze sklizně roku 2005  
 
Celkem bylo podáno 1 101 nabídek v celkovém objemu 741 459 tun obilovin, z toho: 

- 295 572 tun pšenice 
- 214 595 tun ječmene 
- 231 292 tun kukuřice.  

Loco nabídky činily celkem  519 640 tun obilovin a destinační nabídky činily  celkem  
221 819 tun obilovin.  
Z celkového objemu podaných nabídek bylo ze strany SZIF zamítnuto pro formální nedostatky 
62 664 tun obilovin, odvoláno ze stany nabízejícího 87 469 tun, staženo ze strany nabízejícího 
při přejímce 12 460 tun a odmítnuto SZIF při přejímce 34 185 tun.  
K 14. 6. 2006 SZIF převzal 518 227 tun obilovin a přejímky bezproblémově probíhají 
u posledních 26 454 tun obilovin. SZIF již přiřadil veškeré podané nabídky do skladů a 
vydal Smlouvy o dodání zboží. Samotné dodávky zboží jsou tedy v různých fázích.  
Průměrná nákupní cena 1 tuny obiloviny nakoupené v rámci intervenčního nákupu ze 
sklizně roku 2005 včetně kompenzace přepravních nákladů činí 2 915,- Kč bez DPH (3 060,- 
Kč vč. DPH). 

 
 

Intervenční skladování obilovin ze sklizně roku 2005  
 
Celkový objem nasmlouvaných skladových kapacit činí ke dni 14. 6. 2006 737 844 tun. 
Z toho na destinační dodávky připadá 205 930 tun, na loco dodávky prvovýrobců 
32 891 tun a na loco dodávky skladovatelů 499 023 tun. Smlouvy o skladování 
intervenčních zásob obilovin ze sklizně roku 2005 byly uzavřeny se 71 skladovateli na 127 
skladů.  
Smluvní ceny za služby spojené se naskladněním a vyskladněním intervenčních zásob obilovin 
činí 70 Kč/t bez DPH a smluvní ceny spojené se skladováním intervenčních zásob obilovin 
činí 50,- Kč/t/měsíc bez DPH. 
 
Intervenční skladování obilovin je zajištěno na základě Smluv o skladování uzavřených mezi 
SZIF a vybranými účastníky Trvalého výběrového řízení na zajištění skladových kapacit pro 
skladování intervenčních zásob obilovin, vyhlášeného v srpnu 2005. Smluvní skladující 
subjekty mohou po dobu trvání Smlouvy o skladování žádat SZIF o operativní navyšování, 
nebo snižování smluvních skladových kapacit, což je následně řešeno uzavíráním Dodatků ke 
smlouvám o skladování. 
 
 
Intervenční skladování obilovin ze sklizně roku 2004  
 
Současně je na území České republiky a Belgie skladována zbývající část  intervenčních zásob 
obilovin ze sklizně roku 2004, a to na základě původních Smluv o skladování. Skladování 
těchto intervenčních zásob zajišťuje 6 skladovatelů v 8 skladech (včetně skladování v Belgii). 
Doposud je v České republice skladováno 15 204 tun a v Belgii 53 665 tun ječmene 
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ze sklizně roku 2004. Ostatní obiloviny ze sklizně roku 2004 byly prodány. Pšenice a ječmen 
byly prodány na vývoz do třetích zemí a kukuřice byla prodána na vnitřní trh EU. 
 
 
 
Intervenční prodej obilovin ze sklizně roku 2005  
 
K 16. 6. 2006 se podařilo v tendrech EU na prodej intervenčně nakoupených obilovin prodat 
celkem 214 tis. tun. Současně jsou otevřena Trvalá výběrová řízení na prodej dalších 209 tis. 
tun obilovin, z toho je 69 tis. tun pšenice a 100 tis. tun ječmene na vývoz do třetích zemí 
a 41 tis. tun kukuřice na vnitřní trh EU. Ve finančním roce 2006 (EU) činí průměrná prodejní 
cena 2 893,- Kč/t obiloviny (rozptyl 100 – 103 - 105 EUR/t + kompenzace přepravních nákladů 
cca 700,-Kč/t).  
 
 
Intervenční prodej obilovin ze sklizně roku 2004 
 
K 16. 6. 2006 bylo v tendrech EU na prodej intervenčně nakoupených obilovin prodáno celkem 
839 tis. tun. Zbytkové množství ječmene, konkrétně 15 204 tun uskladněné na území České 
republiky a 53 665 tun uskladněné na území Belgie, je nabízeno v rámci Trvalých výběrových 
řízení na vývoz do třetích zemí. Průměrná prodejní cena za finanční rok 2005 (EU) činila 
2 803,- Kč bez DPH, což odpovídá objemu 427 tis. tun obilovin. Ve finančním roce 2006 (EU) 
činí průměrná prodejní cena 2 893,- Kč/t obiloviny (rozptyl 93,5 - 95 - 101 - 103 - 105 - 123 
EUR/t + kompenzace přepravních nákladů cca 700,- Kč/t).  
(Ze sklizně roku 2004 SZIF nakoupil celkem 907 918 tun obilovin – rozdíl mezi tímto údajem 
a součtem prodaných a dosud skladovaných obilovin je způsoben povolenými ztrátami.) 
 
 
Zdroj: Ing. Martin Foreth, vedoucí Oddělení pro obiloviny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


