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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, 
začátek tohoto roku s sebou nepřinesl pouze chvilkové opravdu zimní počasí, ale také mnoho významných a zajímavých 
událostí, se kterými se můžete seznámit na stránkách našeho zpravodaje, jehož první letošní vydání se vám nyní 
dostává do rukou.

Přinášíme vám důležité informace k nové mimořádné podpoře a k harmonogramu administrace opatření v rámci 
Jednotné žádosti. Proběhly také významné oborové veletrhy, kterých se SZIF zúčastnil, na nejbližší následující vás 
zároveň chceme pozvat. Dozvíte se dále, co je nového v projektu Ovoce a zelenina do škol a jiné informace. Snad 
vám přijde vhod i námět na poučný výlet za historií rybářství v českých zemích.

Vzhledem ke kapacitním důvodům, které souvisí s náročným zpracováním žádostí i prováděním kontrol, dochází 
k posunu administrace podpor některých opatření Jednotné žádosti. 
Přestože SZIF vyvíjí maximální snahu o co nejrychlejší administraci, peněžní prostředky se ke svým žadatelům 
dostanou s určitým zpožděním oproti původně předpokládanému harmonogramu. 
Plateb opatření Mladý zemědělec a Přechodné vnitrostátní podpory se posun netýká, původně předpokládaný 
harmonogram zůstává v platnosti. K nejzásadnějšímu posunu dojde u dotace na ozelenění – Greening. 
V rámci Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS) byla jako první, o týden dříve oproti původnímu plánu, 
zahájena administrace podpory na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (dojnice). 
Nadále je také plánováno, že u platby na chov telat masného typu budou rozhodnutí vydávána v původně plánovaném 
termínu. 
Rozhodnutí u dalších opatření VCS budou posunuta v řádu týdnů. Několikatýdenní zpoždění se předpokládá rovněž 
u vydávání rozhodnutí pro Agroenvironmentální opatření (PRV 2007 – 2014), Agroenvironmentálně - klimatické 
operace (PRV 2015 – 2020) a pro Ekologické zemědělství. 
Termíny administrace jednotlivých opatření uvádíme v následující tabulce (platnost k 8. 2. 2016): 

UPŘESNĚNÝ HARMONOGRAM ADMINISTRACE 
OPATŘENÍ JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI
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Pro zmírnění negativních dopadů souvisejících 
s ruským embargem i zrušením mléčných kvót 
byla Evropskou komisí přijata mimořádná 
podpora chovatelům prasnic a dojnic, která 
kompenzuje nízké výkupní ceny mléka 
a vepřového masa. 

Českým chovatelům je určeno 604 milionů korun, podporu 
obdrží podle počtu kusů evidovaných v Integrovaném 
registru zvířat (IZR).
Pro získání podpory byl stanoven minimální počet 3 prasnice 
nebo 3 dojnice evidované v IZR k 31. srpnu 2015. 
Základní sazbu podpory na 1 kus zvířete stanoví 
Ministerstvo zemědělství ČR na základě počtu žadatelů 
a jejich celkového počtu zvířat. Zvýhodněná sazba 
podpory ve výši 120 % základní sazby je určena 
chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidováno 3 až 50 ks 
zvířat. 
Zájemci mohli zasílat žádosti od 15. do 31. ledna 2016. 
SZIF, který mimořádnou podporu administruje, jich 
obdržel téměř 2 400 kusů.
Výše sazby bude zveřejněna na webových stránkách 
www.szif.cz nejpozději do 29. února 2016. 
Podporu obdrží žadatelé do 30. června 2016, předpokládá 
se však rychlejší vyřízení.  SZIF předpokládá zahájení 
vydávání rozhodnutí v první polovině března 2016.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA CHOVATELŮM PRASNIC A DOJNIC

Opatření / dotace
Od Do Od Do

SAPS - zálohy 15.4.2015 23.6.2015 2.11.2015 31.12.2015 27.11.2015

SAPS - doplatek 15.4.2015 23.6.2015 výplata od 1.12.2015 -

LFA 15.4.2015 23.6.2015 1.12.2015 15.1.2016 15.1.2016

Natura 2000 na z.p. 15.4.2015 23.6.2015 15.12.2015 15.1.2016 15.1.2016

VCS - dojnice 15.4.2015 23.6.2015 4.1.2016 1.3.2016 15.1.2016

Mladý zemědělec 15.4.2015 23.6.2015 11.1.2016 28.2.2016

PVP 15.4.2015 23.6.2015 15.1.2016 28.2.2016

Greening 15.4.2015 23.6.2015 18.1.2016 30.4.2016

VCS - cukrová řepa 15.4.2015 23.6.2015 19.1.2016 20.2.2016

VCS - bílkovinné plodiny 15.4.2015 23.6.2015 19.1.2016 1.3.2016

VCS - chmel 15.4.2015 23.6.2015 25.1.2016 1.3.2016

VCS - konzumní brambory 15.4.2015 23.6.2015 1.2.2016 28.2.2016

VCS - tele masného typu 15.4.2015 23.6.2015 15.2.2016 31.3.2016

VCS - zelenina s velmi vysokou pracností 15.4.2015 23.6.2015 25.2.2016 20.3.2016

VCS - zelenina s vysokou pracností 15.4.2015 23.6.2015 25.2.2016 20.3.2016

VCS - brambory pro výrobu škrobu 15.4.2015 23.6.2015 1.3.2016 20.3.2016

VCS - bahnice, kozy 15.4.2015 23.6.2015 8.3.2016 10.4.2016

VCS - ovoce s velmi vysokou pracností 15.4.2015 23.6.2015 15.3.2016 20.4.2016

VCS - ovoce s vysokou pracností 15.4.2015 23.6.2015 15.3.2016 20.4.2016

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ (PRV 2007- 2014) 15.4.2015 23.6.2015

Žádost o poskytnutí dotace A1 15.4.2015 23.6.2015 29.2.2016 30.6.2016

Žádost o poskytnutí dotace A2 15.4.2015 23.6.2015 1.5.2016 30.6.2016

Agroenvironmentálně-klimatické operace (PRV 2015 - 2020) 15.4.2015 23.6.2015

Žádost o poskytnutí dotace - A, B, C, D, E, G 15.4.2015 23.6.2015 15.3.2016 30.6.2016

Žádost o poskytnutí dotace - F 15.4.2015 23.6.2015 1.5.2016 30.6.2016

Ekologické zemědělství (PRV 2015 - 2020) 15.4.2015 23.6.2015 15.3.2016 30.6.2016

Dobré životní podmínky zvířat 15.4.2015 23.6.2015 1.7.2016 31.8.2016

Termín podání Termín vydávání rozhodnutí (90%) Skutečný termín 
vydání 90 % 
rozhodnutí

http://www.szif.cz
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Chutné potraviny, jakými jsou máslo, kečup a šunka, 
jistě kupují a mají rádi běžní spotřebitelé, ale i gurmáni či 
labužníci. Koneckonců třeba máslo je často považováno 
za základní potravinu a málokdo si dovede život bez 
něho vůbec představit. Na našem trhu je možné koupit 
velké množství různých druhů uvedených potravin od 
řady výrobců. Orientace v této spleti produktů určitě 
není pro leckoho snadná. Státní zemědělský intervenční 
fond administruje značky kvalitních potravin KLASA 
a Regionální potravina, které by běžnému spotřebiteli 
měly orientaci na trhu jednoznačně usnadnit. 
Protože kvalita oceněných výrobků je pro nás, stejně jako 
pro spotřebitele, alfou a omegou, spolupodílel se Fond na 
testování kvality másel, která jsou běžně k dostání na 
českém trhu. Test zorganizoval ve spolupráci s deníkem 
MF DNES, časopisem Svět potravin a Potravinářskou 
komorou ČR. Výsledky byly publikovány v magazínu Test 
DNES 12. ledna 2016. Prověřováno bylo celkem dvanáct 
másel, z nichž několik neslo prestižní značku kvality 
KLASA. 
Analýzy vzorků provedla zkušební laboratoř Eurofins CZ. 
Zejména zjišťovala, zda másla splňují předepsané 

požadavky na minimální obsah tuku (80 %) a maximální 
obsah vody (16 %) a jestli nejsou žluklá. Dále se testovala 
přítomnost aflatoxinů, což jsou jedy vylučované plísněmi, 
a antibiotik používaných při zánětech vemene. 
Spotřebitele určitě potěšíme. Výsledky testů byly velice 
pozitivní. Všechna másla vyhověla v obsahu tuku i v obsahu 
vody. Nenašly se v nich žádné přídavky rostlinných 
tuků, aflatoxiny ani zbytky antibiotik. Paradoxně se na 
prvním místě umístilo nejlevnější máslo, Dr. Halíř Máslo 
z Mlékárny Čejetičky, hned za ním Tatra Farmářské máslo 
84% KLASA z Mlékárny Hlinsko. Celkově se másla mezi 
sebou nijak výrazně nelišila. Odborníci, kteří posuzovali 
chuťové vlastnosti, je označili za velmi dobrá až výborná. 
Druhý test, který proběhl ve spolupráci s časopisem 
Svět potravin a Potravinářskou komorou ČR, se zaměřil 
na kvalitu kečupů nabízených na našem trhu. Dvanáct 
druhů kečupů bylo analyzováno ve Státním veterinárním 
ústavu Praha. Sledoval se především obsah soli a obsah 
refraktometrické sušiny. Výrobek prodávaný jako kečup 
musí obsahovat nejméně 12 % refraktometrické sušiny 
a u kečupů navíc označených Prima, Extra, Speciál 

je stanoven obsah refraktometrické sušiny nejméně 
30 %. Pojem refraktometrická sušina není úplně snadné 
vysvětlit. Velmi zjednodušeně řečeno, čím vyšší je podíl 
této sušiny, tím více rajčat bylo použito při výrobě kečupu. 
Při testování se nezapomnělo ani na senzorické vlastnosti 
vzorků, které se samozřejmě také hodnotily. 
V čele žebříčku kvality testovaných kečupů se umístily 
dva výrobky se značkou KLASA, které obsadily první 
a třetí místo, konkrétně se jedná o Otma Gurmán Extra 
kečup Hamé a Tomato ketchup sladký Kand. 
Další test, který opět probíhal ve spolupráci s časopisem 
Svět potravin společně s Potravinářskou komorou 
ČR a MF DNES, měl za cíl zkontrolovat kvalitu šunky 
nejvyšší jakosti od tuzemských výrobců. Dvanáct vzorků 
od velkých firem i menších výrobců zkoumali odborníci 
Státního veterinárního ústavu v Praze. Hodnotil se 
zejména obsah tzv. čistých svalových bílkovin a dále 
obsah masa, uváděný většinou výrobci na obalech. 
Zhruba platí, že čím více je v šunce čisté svalové bílkoviny, 
tím je libovější. Podle normy to má být u šunky nejvyšší 
jakosti nejméně 16 %. Oproti tomu se do obsahu masa 
započítává navíc ještě tuk a pojivové tkáně. Test zahrnoval 
i čtyři výrobky s označením KLASA. Z těchto čtyř výrobků 
nesplňovaly povinné limity Šunka Mandolína a Myslivecká 
šunka s divokým kořením. Proto kvalitu těchto KLASA 
produktů následně přezkoumal dozorový orgán Státní 
veterinární správa (SVS). Akreditovaná laboratoř SVS 
v rámci své analýzy nicméně zjistila vyhovující výsledky 
v obou sledovaných parametrech, v obsahu čisté svalové 
bílkoviny i masa. Přestože kontrola dozorovým orgánem 
byla v pořádku, bude kvalita šunek ze strany SZIF, jako 
administrátora značky KLASA, stále pečlivě sledována. 
Všechny testy je možné nalézt na webových stránkách 
www.eklasa.cz v sekci Aktuality a na www.szif.cz.

 SZIF SI POSVÍTIL NA KVALITU MÁSLA, KEČUPŮ A ŠUNKY

http://www.eklasa.cz
http://www.szif.cz
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Po vánočních svátcích často 
zpytujeme své svědomí, zda 
jsme ve správné životosprávě 
nepolevili. Pár kilo navíc 
„dožene“ nejednoho z nás 
k novoročním předsevzetím. 
Za děti, obzvláště ty menší, 
by správná rozhodnutí měli 
vzít do rukou jejich rodiče 
nebo učitelé ve školách. 
Jednou z možností, jak zatočit 
s dětskou obezitou a vštípit 
správné stravovací návyky, je 

zapojení dětí do evropského projektu Ovoce a zelenina 
do škol.
Tento školní projekt probíhá v České republice už 7. rokem 
a počet přihlášených škol i žáků každoročně narůstá. 
Zatímco v prvním roce jeho spuštění se do projektu 
zapojilo necelých 3 tisíce škol se 323 tisíci žáky, v letošním 
školním roce to už je o tisíc škol více, tedy téměř 4 tisíce 
a 540 tisíc žáků. Stoupající počet je známkou toho, že 
má silnou podporu ze strany pedagogů i rodičů. Projekt 
dokonce získal od rodičů 1. místo v anketě Cena rodiny 
v kategorii ŠKOLNÍ CENA. 
Ovoce a zelenina jsou určeny školákům prvního stupně 
základních škol včetně přípravných tříd zcela zdarma. 
Zdravou svačinu dostávají zpravidla o přestávce, někdy 
dokonce i při hodině, kdy zároveň slouží k rozvinutí 
tématu o ovoci a zelenině při výuce.
Žáci v rámci projektu obdrží čerstvé ovoce a zeleninu, 
přírodní ovocné a zeleninové šťávy a protlaky bez 
přidaných cukrů, sladidel, konzervantů a dochucovadel. 
Jedná se o velmi pestrou nabídku. V loňském školním 
roce se například do škol nejvíce dodávala jablka, ovocné 
a zeleninové šťávy, mandarinky, pomeranče a další. 
Upřednostňováno je především čerstvé ovoce a zelenina, 

které musí tvořit minimálně 75 % z celkového množství 
dodaných produktů. Šťávy a protlaky se pak mohou 
podílet maximálně 25 %. 
Výběr produktů je široký, dodávány by měly být druhy 
našeho klimatického pásma, nejlépe tuzemské produkce, 
aby produkty neztrácely na své kvalitě a čerstvosti při 
dlouhém transportu. Ministerstvo zemědělství proto 
připravilo novelu nařízení vlády, která mimo jiné navrhuje 
zvýšení podílu českého ovoce a zeleniny v projektu na 
40 %, aby více podpořilo místní produkci a pěstitele. 
V současné době pochází z ČR přibližně 26 % ovoce 
a zeleniny. 
Důležitou součástí projektu jsou tzv. doprovodná opatření, 
která přispívají ke zvýšení účinnosti projektu. Jedná se 
např. o exkurze do zemědělských a pěstitelských podniků, 
přednášky, školní soutěže, vzdělávací a informační 
kampaně o dodávaných produktech, ochutnávky ovoce, 
zeleniny a produktů z nich nebo podporu na vybavení 
školních pozemků. 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je 
administrátorem projektu a jeho role spočívá především 
v kontrole a proplácení žádostí o podporu dodavatelům, 
kteří řídí distribuci ovoce a zeleniny do škol. SZIF zároveň 
také provádí kontroly na místě u schválených dodavatelů, 
jejich distributorů a ve školách. Tyto kontroly jsou 
zaměřeny na potřebné dokumenty, účetnictví a také na 
dodávané produkty samotné, například zda jsou balení 
správně označena, produkty se namátkově váží, jestli 
splňují předepsanou hmotnost, kontrolují se i údaje 
o zemi původu dodaných produktů a mnohé další.
Celková výše podpory na Ovoce a zeleninu do škol je 
v letošním školním roce 194 milionů korun. Na každého 
žáka zapojeného do projektu připadá roční limit 318 korun 
na produkty a 40 korun na doprovodná opatření. 
Více informací, poučení i zábavu nabízí webové stránky 
projektu www.ovocedoskol.szif.cz.

Dne 10. prosince 2015 se v paláci Žofín uskutečnilo 
poslední předání certifikátů KLASA v loňském roce. Na 
slavnostním setkání výrobců kvalitních i regionálních 
potravin předávali certifikáty osmi oceněným výrobcům 
ministr zemědělství Marian Jurečka spolu s ředitelem SZIF 
Martinem Šebestyánem. V současné době je značkou 
KLASA oceněno 1 090 výrobků od 221 producentů.

Všechny příznivce pomazánek, uzenin, paštik 
nebo třeba čerstvého mléka určitě potěší, že 
bylo oceněno dalších 14 výrobků: 

Sazovická klobása, výrobce HSP FOOD, s.r.o.; ČERSTVÉ MLÉKO Z FARMY, výrobce Zemědělská výroba 
Milknatur, a.s.; Indická pánev z prsních řízků – přidej smetanu, Italská pánev z prsních řízků – přidej 
smetanu, výrobce Drůbežářský závod Klatovy a.s.; Česneková pomazánka, Zbojnický salát, výrobce Lahůdky 
u Cábů s.r.o.; Kája šunka výběrová, Valašské párečky, výrobce MP KRÁSNO, a.s.; Goudová pomazánka, 
výrobce Procházka, a.s.; Májka s brusinkami, Májka se zeleným pepřem, výrobce Slovácká Fruta, a.s.; Dekor 
bok, Šunkové rolky s křenem, Bůčkový závin speciál, výrobce VÁHALA a spol. s r.o. 

OVOCE A ZELENINA – SPRÁVNÁ VOLBA PRO ŠKOLÁKY

KLASA NA ŽOFÍNĚ

http://www.ovocedoskol.szif.cz
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Státní zemědělský intervenční fond propaguje kvalitní 
potraviny oceněné prestižními značkami KLASA 
a Regionální potravina na významných veletrzích 
a výstavách doma i v zahraničí. V lednu letošního roku 
proběhly dvě takové akce, veletrh RegFoodFest v Brně 
a Internationale Grüne Woche (IGW) v Berlíně. 
Čtvrtý ročník Festivalu krajových specialit a regionální 
potraviny RegFoodFest probíhal ve dnech 14. až 
17. ledna 2016 na 

brněnském výstavišti v rámci veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016. 
Tradiční regionální potraviny zde nabízelo 21 výrobců Regionálních potravin, návštěvníci 
tak mohli navnadit své chuťové buňky díky širokému repertoáru nabízených výrobků. 
Výrobci mohli naopak nabídnout a prodat své produkty více než 30 tisícům návštěvníků 
veletrhu a propagovat své výrobky před zhruba 300 novináři a zástupci médií. Veletrhy 
byly ve čtvrtek 14. ledna otevřeny odborníkům, od pátku do neděle poté široké 
veřejnosti.
Mezinárodní veletrh potravinářství, zemědělství a zahradnictví Internationale Grüne 
Woche 2016 se konal ve dnech 15. až 24. ledna 2016 a SZIF se ho účastnil společně 
s Ministerstvem zemědělství ČR. IGW je všeobecně považován za vysoce prestižní 
oborovou akci, na které se často setkávají nejvyšší představitelé agrárního sektoru 
zemí západní, střední i východní Evropy. V oblasti potravinářství je veletrh zaměřen na 
prezentaci gastronomie, na čerstvé produkty, ryby, maso, mléčné výrobky, výběr vín 
z různých zemí, piva a alkoholické nápoje. Letošního veletrhu se zúčastnilo přibližně 
1 600 vystavovatelů ze 70 zemí a přes 415 tisíc návštěvníků. Českou republiku letos 
reprezentovalo také 9 výrobců oceněných značkou Regionální potravina, kteří zde 
vystavovali a nabízeli své produkty.

Nemálo lidí spjatých se zemědělstvím a potravinářstvím 
nebo všechny ty, kterým jsou uvedené obory blízké, 
jistě zajímá také historie našeho hospodářství. Mnoho 
poutavého i poučného jim ze svých sbírek může nabídnout 
Národní zemědělské muzeum (NZM), např. starodávné 
zemědělské stroje, historické traktory a další. 
Počátky NZM sahají do roku 1891, jako samostatná 
instituce však bylo ustaveno až v roce 1918. Budova 
v Praze na Letné, která je významnou památkou novodobé 
české architektury – funkcionalismu, byla postavena 
v letech 1937 – 39. Své další pobočky má NZM v Čáslavi, 
Valticích a na zámcích Kačina a Ohrada. 
SZIF jako zprostředkovatel finanční podpory z Evropské 
unie i národních prostředků se na zachování hodnot 
a tradic zemědělství a národního kulturního dědictví také 
spolupodílí. V rámci národních dotací administruje žádosti 
dotačního programu Udržování a obnova kulturního 
dědictví venkova, který kromě jiného umožňuje zažádat o dotaci na obnovu a údržbu historických obecních sýpek, 
špýcharů, historických zemědělských strojů a dalších. Fond spolupracuje také přímo s Národním zemědělským 
muzeem - institucí, která se studiem, ochranou a uchováním podobných památek přímo zabývá. Nicméně činnost 
NZM je zaměřena i na současnost zemědělství a potravinářství u nás, jak o tom svědčí jeho nedávno otevřená nová 
expozice RYBÁŘSTVÍ. 
V minulém vydání Zpravodaje SZIF jsme čtenáře informovali o tom, že proběhly první výzvy Operačního programu 
Rybářství období 2014 – 2020. Shodou okolností nedlouho poté, 17. prosince 2015, otevřelo NZM pro veřejnost ve 
své hlavní budově na pražské Letné novou expozici, která zájemcům české rybářství přibližuje poutavým a moderním 
způsobem. 
Expozice je koncipována s důrazem na interaktivní prvky s využitím množství audiovizuální techniky se zapojením 
zvukových a animačních technologií, 3D prezentace a rozšířené reality. Navíc zahrnuje řadu živých exponátů v podobě 
našich nejznámějších sladkovodních ryb jako je kapr a štika, ale také sumec nebo krmné plotice. Atraktivním 
exponátem pro návštěvníky je určitě interaktivní model rybniční soustavy nebo průhled do bobří nory. Že rybníky 
mají kromě chovu ryb pro naši současnost další důležité funkce, ukazuje část expozice nazvaná Rybníky nejen pro 
ryby, kde je zdůrazněna rovněž jejich protipovodňová, ekologická a krajinářská role.

KLASA A REGIONÁLNÍ POTRAVINA NA VELETRZÍCH 
REGFOODFEST A GRÜNE WOCHE

NOVÁ EXPOZICE RYBÁŘSTVÍ V NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU
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V Z P O M Í N K A  N A  L É T O
Letní fotosoutěž zaměstnanců SZIF 2015

2. místo
Tereza Burianová, Centrála SZIF 

Milovníky dobrého jídla a pití zveme na další ročník mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA, 
který se letos koná již potřicáté. Jubilejní veletrh bude probíhat na brněnském Výstavišti od 17. do 
20. února 2016. Prestižní oborovou událost navštíví vždy zhruba 30 000 zájemců.
Kvalitní potraviny chybět nebudou. Společná expozice Fondu s výrobci KLASA a Regionální potravina 
v pavilonu A1 bude se svými 420 m2 největším stánkem veletrhu. Své výrobky zde bude prezentovat 

a prodávat 20 producentů oceněných značkou Regionální potravina a 14 výrobců, jejichž produkty nesou označení 
KLASA. Infopult SZIF nabídne zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti informace o činnosti Fondu a zejména 
o novinkách a změnách v administrovaných dotačních titulech. Se zaměstnanci SZIF bude možné konzultovat aktuální 
strukturu podpor poskytovaných v rámci Společné zemědělské politiky. 
Novinkou akce bude letos FESTIVAL MINIPIVOVARŮ, který jistě přiláká mnoho nových návštěvníků. Ctitelé a znalci 
pivního moku a odborníci z potravinářské branže budou moci ochutnat více jak 100 druhů piv od 35 českých 
a slovenských „minipivovarníků“. 

SALIMA 2016

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

Ve Smečkách 33 

110 00 Praha 1
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