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P o m á h á m e  č e s k é m u  z e m ě d ě l s t v í

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
rádi bychom vám v červencovém čísle našeho Zpravodaje přiblížili alespoň některé z mnoha událostí a akcí, které 
proběhly od předchozího vydání. Uplynulé dva měsíce můžeme zhodnotit jako opravdu hektické pro Fond i pro 
zemědělskou veřejnost. Tou nejdůležitější a nejočekávanější událostí bylo bezesporu zahájení a zdárný průběh příjmu 
Jednotných žádostí 2015. Velmi sledovanou problematikou je jistě i téma Programu rozvoje venkova v rámci nové 
Společné zemědělské politiky Evropské unie. Přinášíme také ohlédnutí za prestižní Výstavou hospodářských zvířat 
a zemědělské techniky v Brně, které se letos SZIF poprvé zúčastnil. 
Přestože je léto pro většinu lidí symbolem odpočinku a dovolených, v zemědělství to tak úplně neplatí. Pro zemědělce 
je léto obdobím sklizně a žní. Že je to doba náročná, dosvědčují i stará úsloví a pranostiky našich předků… „Léto je 
všem příjemné, ale rolníka zmáhá. I když je den v létě nejdelší, rolníkovi často nestačí. Červenec, srpen a září muka, 
ale potom bude mouka.“
Přejeme vám tedy úspěšnou sklizeň, příznivé počasí a dobrou úrodu.

V úterý 30. června se na centrále SZIF v Praze konala 
tisková konference k Jednotné žádosti 2015. Výsledky 
letošního příjmu žádostí představil novinářům Miloš 
Jirovský, zástupce ředitele Fondu a ředitel Sekce řízení 
regionálních odborů, a na dotazy odpovídal Vítězslav 
Vopava, ředitel Sekce přímých plateb, environmentálních 
podpor PRV a SOT. Zástupci médií byli seznámeni 
s letošním průběhem podávání Jednotných žádostí a jeho 
celkovým zhodnocením. 
V tomto roce čekalo na žadatele o dotace množství 
změn, které s sebou přineslo nové období Společné 
zemědělské politiky. Žadatelé musí pro většinu opatření 
splnit podmínku zemědělského podnikatele a aktivního 

zemědělce. Přibyla nová opatření, jako Greening, platba 
pro Mladé zemědělce, Dobré životní podmínky zvířat na 
chov skotu a prasat a Ekologické zemědělství. Zároveň 
došlo k rozšíření citlivých komodit o ovocné a zeleninové 
druhy s vysokou a velmi vysokou pracností a bílkovinné 
plodiny.
I přes řadu nových podmínek a změn byl také letos 
zájem žadatelů o dotace velký. Celkem SZIF přijal 
29 221 žádostí, z toho v řádném termínu do 29. května 
28 913 žádostí, po termínu ještě dalších 308. Žádosti 
podané po termínu se přijímaly do 23. června, ale ty 
už podléhaly sankci ve výši 1 % z celkové dotace za 
každý pracovní den. Drtivá většina žádostí byla podána 
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prostřednictvím Portálu farmáře, jednalo se o více než 
94 % žádostí. 
V rámci Jednotných žádostí 2015 bude proplaceno 
přibližně 32 miliard korun, jedná se zatím o předpoklad 
vyplacených prostředků, záviset bude také na vývoji 
kurzu eura. Dotace na přímé platby jsou totiž hrazeny 
z evropských fondů, neprojektová opatření Programu 
rozvoje venkova jsou kofinancována z rozpočtu EU a ČR. 

Oproti loňskému roku nebudou letos realizovány zálohy 
na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) a Greening. 
V průběhu listopadu začne SZIF vydávat rozhodnutí 
k Platbám na méně příznivé oblasti (LFA) a v prosinci 
bude následovat SAPS a Greening. Předpokladem pro 
vyplacení je termín skutečného ukončení kontrol na místě. 
Harmonogram vydávání rozhodnutí v kompletní verzi 
bude zveřejněn na webu SZIF do konce července 2015. 

Stánek SZIF byl primárně zaměřen na prezentaci národní značky kvality KLASA. Oceněné produkty zde vystavovali 
KLASA výrobci: společnost Linea Nivnice a.s. představila své ovocné šťávy a sirupy, SEMIX PLUSO, spol. s r.o. 
bioprodukty, TOKO AGRI a.s. nabízel ovocné mošty, Jeřábkova pekárna s.r.o. pečivo dle tradičních receptur, dále 
mohli návštěvníci nakoupit Tuřanské kysané zelí od Agro Brno Tuřany a.s.
V rámci prvního dne výstavy proběhlo udílení ocenění vítězům soutěže Regionální potravina 2015 v Jihomoravském 
kraji, které předával ministr zemědělství Marian Jurečka spolu s ředitelem Fondu Martinem Šebestyánem. Oceněné 
výrobky mohli návštěvníci výstavy nejenom zakoupit, ale i ochutnat. Prohlídku stánků vítězných výrobců si po 
slavnostním ceremoniálu nenechal ujít ani ministr zemědělství.
Značku Regionální potravina Jihomoravského kraje v letošním roce obdrželo těchto 9 výrobků:

Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která 
se konala od 25. do 28. června 2015 na brněnském Výstavišti, se 
SZIF účastnil poprvé. V rámci České republiky se jednalo o největší 
přehlídku živočišné produkce a zcela jedinečnou událost svého druhu. 
Zemědělci, potravináři a myslivci zde prezentovali to nejlepší. K vidění 
bylo například pět tisíc hospodářských a domácích zvířat. 
Národní výstava byla pro Fond významnou událostí hned z několika 
důvodů. Prostřednictvím svého infopultu představil laické i odborné 
veřejnosti širokou škálu svých aktivit, prezentoval potravinářské 
výrobce oceněných produktů značek KLASA a Regionální potravina 
a zároveň se spolupodílel na slavnostním předávání ocenění vítězům 
soutěže Regionální potravina 2015 v Jihomoravském kraji. 

 » Uzená paštika, Jan Bubla

 » Královská klobása, Janíček & Čupa, výroba 
speciálních uzenin s.r.o.

 » Čerstvý sýr přírodní, Lenka Klíčová

 » Syrové kravské mléko, ZEPO Bořitov, 
družstvo

 » Koláč velký, ZEMSPOL a.s., Sloup

 » Karamelový větrník, Lenka Svobodová

 » Jablečný mošt 5 litrů Jonagored, ZEAS 
Lysice, a.s.

 » Meruňkový kompot, Horňácká farma s.r.o.

 » Pstruh duhový, S.M.K., a.s.

Pro svou specifickou atmosféru, pestrost, 
bohatost, ale i zajímavé doprovodné programy se 
Národní výstava těší velké oblibě veřejnosti, což 
potvrzuje více než 50 tisíc návštěvníků, kteří na 
tuto významnou akci v Brně zavítali. 

SZIF NA NÁRODNÍ VÝSTAVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY V BRNĚ
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Od poloviny dubna letošního roku mohli producenti potravin v jednotlivých krajích České republiky přihlašovat své 
výrobky do soutěže Regionální potravina. 
Značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským 
výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt, jehož administrátorem je SZIF, pomáhá domácím producentům 
lokálních potravin a motivuje zákazníky k jejich nákupu. Soutěž je určena pro malé a střední potravinářské firmy do 
250 zaměstnanců. Podmínkou je, aby přihlášené výrobky byly v daném regionu vyrobeny a podíl místních surovin 
představoval minimálně 70 procent, přičemž hlavní surovina musí být stoprocentně domácího původu. V každém ze 
13 krajů ČR se soutěží v devíti kategoriích. Právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let může 
získat pro každou kategorii pouze vítězný výrobek. Přihlášené výrobky posuzuje hodnotitelská komise složená ze 
zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské i Agrární komory, 
Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a zástupců kraje. 

Kategorie soutěže jsou následující:
1. Masné výrobky tepelně opracované,
2. Masné výrobky trvanlivé,
3. Sýry včetně tvarohu,
4. Ostatní mléčné výrobky,
5. Pekařské výrobky včetně těstovin,
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek,
7. Alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína),
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě,
9. Ostatní. 

Letošní soutěž odstartoval Královéhradecký kraj, naopak 
Moravskoslezský kraj ji uzavíral. Slavností vyhlašování 
výsledků a předávání ocenění vítězům probíhá na 
významných tradičních akcích pro širokou veřejnost, 
jako jsou například dožínky, poutě, městské slavnosti 
a jiné.
Veškeré informace k jednotlivým krajským soutěžím, 
včetně výherců, je možné najít na internetových 
stránkách projektu www.regionalnipotravina.cz. 

SOUTĚŽ REGIONÁLNÍ POTRAVINA 2015 LETOS UŽ POŠESTÉ

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA SCHVÁLEN EVROPSKOU KOMISÍ

Ministerstvo zemědělství ve své tiskové zprávě z druhé 
poloviny května informovalo o tom, že Evropská komise 
ukončila schvalovací proces Programu rozvoje venkova 
(PRV) pro období 2014 – 2020. Čeští zemědělci mají 
možnost čerpat finanční prostředky v celkové výši více 
než 84 miliard korun, z toho 63 miliard ze zdrojů EU 
a 21 miliard ze státního rozpočtu. 
Prioritou PRV pro dané období je zejména obnova, 
zachování a zlepšení ekosystémů závislých na 
zemědělství. Dále jsou finanční prostředky směřovány 

na podporu zpracování a vývoje zemědělských produktů 
a technologií, předávání znalostí a inovací v zemědělství 
a lesnictví, vytváření nových pracovních míst na venkově. 
Největší část peněz, kolem 55 miliard korun, je určena na 
podporu plošných opatření, z nichž nejvýznamnější jsou 
Agroenvironmentální opatření, Platby pro oblasti 
s přírodními či jinými zvláštními omezeními a Ekologické 
zemědělství. Více něž 9 miliard korun půjde na projektová 
opatření v oblasti investic v zemědělských podnicích. 
Mladí farmáři do 40 let, začínající se zemědělskou 
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Ve dnech 19. a 20. května 2015 proběhl v nizozemském Amsterdamu na výstavišti 
RAI Exhibition Centre veletrh tzv. privátních značek PLMA 2015 „World of Private Label“. 
Jedná se o poměrně specializovanou obchodní akci, určenou zejména pro odborníky. 
Pod zkratkou PLMA se ukrývá název organizace Private Label Manufacturers Association, 
která sdružuje více než 3 500 společností z celého světa. Tyto společnosti se orientují 
na výrobu zboží, například z oblasti potravinářství, určeného k prodeji v mezinárodních 
obchodních řetězcích. Obchodní řetězce poté prodávají tyto výrobky pod svými 
vlastními značkami, které jsou označovány jako tzv. privátní značky. Příkladem může 
být značka Clever obchodního řetězce Billa. Veletrhy PLMA, které se každoročně konají 
v Amsterdamu, Chicagu a Šanghaji, umožňují výrobcům prezentovat své výrobky 

nákupčím obchodních řetězců a velkoobchodních 
organizací. Letošní akce se zúčastnilo více než 
2 400 vystavovatelů a shlédlo ji přes 11 000 tisíc 
návštěvníků.
Dostat své výrobky do nabídky mezinárodních 
obchodních řetězců je pro české firmy poměrně 
obtížné, veletrh PLMA tedy představuje unikátní 
příležitost předvést produkty přímo nákupčím 
obchodních řetězců. Letos, v rámci národního 
pavilonu České republiky a expozice KLASA, 
využilo této příležitosti také devět českých KLASA 
producentů, konkrétně společnosti: ALIKA a.s., 
SEMIX PLUSO, spol. s r.o., LINEA NIVNICE, 
a.s., CARLA spol. s r.o., EXTRUDO Bečice s.r.o., 
INTERLACTO, spol. s r.o., ZÁRUBA FOOD a.s., 
EKOMILK s.r.o., MG servis s.r.o.

  KLASA NA VELETRHU PRIVÁTNÍCH ZNAČEK PLMA 2015

činností, jistě uvítají možnost čerpat z částky převyšující 
800 milionů korun, která je vyčleněna právě na podporu 
jejich úspěšného startu v zemědělském podnikání. 
V návaznosti na ukončení schvalovacího procesu Evropské 
komise byla zahájena další jednání mezi Ministerstvem 
zemědělství ČR a Ministerstvem financí ČR, spočívající 
v možném navýšení spolufinancování PRV z národních 

zdrojů. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky je 
cílem zlepšit postavení českého zemědělství ve všech 
regionech a zároveň i na evropském a světovém trhu.
První kolo PRV by mělo být dle předpokladů spuštěno 
na podzim, a to na následující operace včetně uvedení 
alokovaných částek:

4.1.1 Investice do zemědělských 
podniků 3,278 miliard Kč

4.3.2 Lesnická infrastruktura 345 milionů Kč

8.6.1 Technika a technologie pro lesní 
hospodářství 190 milionů Kč

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 973 milionů Kč

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, 
postupů a technologií při zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění 
na trh (Potravinářské Inovace) 

603 milionů Kč
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Počátkem června letošního roku schválila Evropská 
komise Operační program Rybářství na období 
2014 – 2020, který připravilo Ministerstvo zemědělství 
ČR. Prostředky pro tento program bude možné čerpat 
převážně z Evropského námořního a rybářského fondu 
a rovněž ze státního rozpočtu. 
OP Rybářství je v nadcházejícím období 
zaměřen například na rozvoj rybářské 
turistiky, zpracovávání údajů 
o akvakultuře a na efektivnější 
sledovatelnost ryb a rybích 
produktů. Část prostředků je určena 
na rozšíření, modernizaci a výstavbu 
zpracoven ryb, kde mohou být 
zahrnuta zařízení pro vlastní zpracování 
ryb, finální úpravu, balení a značení výrobku. 
V novém období je program také více zaměřen na 
rozsáhlejší podporu recirkulačních zařízení a průtočných 
systémů pro chov ryb, aby mohla být celoročně zajištěna 
vyšší produkce ryb a jejich rovnoměrné dodávky na trh. 

Celkově je největší část finančních prostředků vyhrazena 
na výstavbu, rozšíření a modernizaci sádek, líhní 
a rybníků nebo na vybavení do rybochovných zařízení. 
Zaměření dotací OP Rybářství je v novém období širší 
a je v něm pamatováno také na začínající podnikatele 

v tomto odvětví, kteří mohou požádat o dotaci 
na snadnější start svého podnikání. 

Rozpočet nového období OP Rybářství 
je oproti minulému období navýšen 
o 107 milionů korun. České rybářství 
bude moci čerpat dotace ve výši 
zhruba 1,1 miliardy korun, z toho 
855 milionů poskytne Evropská unie 

a 245 milionů pokryje státní rozpočet. 
O první dotace, které se budou 

týkat například akvakultury nebo nákupu 
recirkulačních zařízení pro chov ryb, mohou zájemci 
žádat od října 2015. Podrobněji se problematice OP 
Rybářství 2014 - 2020 budeme věnovat v některém 
z následujících vydání Zpravodaje SZIF. 

NA OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ 2014 – 2020 
PŘIPADNE 1,1 MILIARDY KORUN

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
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