
ZZPPRRAAVODVODAAJJ

Informativní newsletter SZIF srpen 2016- 1 -

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, 
v letních měsících červenci a srpnu mají zemědělci na mysli stěží něco jiného než žně. Jak by tomu také mohlo být 
jinak? Vždyť žně v naší zemi neodmyslitelně k létu a letní krajině po staletí patřily a patří. Ty letošní byly v červenci 
o něco pomalejší než loni, kvůli nestálému a deštivému počasí. Ale i taková období sklizně už znali naši předci, jak 
dokládá pranostika: Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice. 
Letní vydání Zpravodaje SZIF Vám může krásné období žní zpestřit také o důležité informace a zajímavosti. Jistě 
aktuální je téma mimořádných podpor pro zemědělce v tomto roce. Dozvíte se mimo jiné rovněž, jak probíhal letošní 
příjem Jednotné žádosti a podrobnosti o 2. kole Programu rozvoje venkova, nebo jak se mohou v zemědělství uplatnit 
nové evropské satelity. 
Přejeme Vám klidné prožití vrcholícího léta.

Jednotná žádost na startu, 
zemědělská dotace v cíli. I tak 
bychom mohli charakterizovat 
cestu zemědělců k finanční po-
moci z Evropské unie a státní-
ho rozpočtu. Prostřednictvím 
formuláře Jednotná žádost lze 
žádat o dotace hned na něko-
lik opatření najednou. Jedná 
se o přímé platby a neprojek-
tová opatření Programu roz-
voje venkova.

Státní zemědělský inter-
venční fond letos přijal 29 817 Jednotných žádostí, pro-
střednictvím kterých je zažádáno přibližně o 31,6 miliardy 
korun. Jako první se začne administrovat nejrozšířenější 
opatření - Jednotná platba na plochu (SAPS), na kterou 
je určena částka 12,6 miliardy korun. Rozhodnutí k této 

platbě se dle současného předpokladu budou vydávat 
začátkem listopadu a očekáváme, že do konce roku vy-
platíme na SAPS přes 90 procent finančních prostředků. 
Stejně jako v předchozích letech se budou žadatelům 
vyplácet nejprve zálohy ve výši minimálně 50 %, nyní 
se jedná o možnosti navýšení dokonce na 70 %. Platba 
zálohy SAPS proběhne současně s odesláním rozhodnutí, 
u kterého není zapotřebí čekat na nabytí právní moci. Pro 
platby na ostatní opatření a doplatek SAPSu však platí, 
že je nutné vyčkat na nabytí právní moci. Pokud žadatelé 
využijí možnosti vzdání se práva na odvolání a jeho doru-
čení na SZIF, platby tím urychlí přibližně o 20 dní.

Oproti roku 2015 očekáváme letos a příští rok dřívější 
vydávání rozhodnutí u důležitých plateb, což zemědělce 
určitě potěší. V prosinci 2016 se začnou žadatelům ro-
zesílat rozhodnutí na Platby pro oblasti s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními (LFA), Natura 2000 na ze-
mědělské půdě a Dobrovolné podpory vázané na produk-
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V období od 3. 5. do 23. 5. letošního roku proběhl na Regionálních odborech SZIF (RO SZIF) příjem žádostí 2. kola 
PRV. Přijímány byly žádosti operací, které navazují na opatření realizovaná v období 2007–2013, ale také žádosti 
operací v programovém období 2014–2020 zcela nových. 
Průběh příjmu
Oproti 1. kolu příjmu žádostí PRV 2014-2020 na podzim roku 2015, byl termín pro předkládání žádostí prodloužen ze 
dvou na tři týdny. Avšak žadatelé toho bez ohledu na druh operace nijak zásadně nevyužili. Obdobně jako v předcho-
zích kolech byl nejvyšší počet podaných žádostí poslední den příjmu. 

Struktura žádostí
Největší zájem byl mezi žadateli o operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (téměř 43 % podaných žá-
dostí z celkového počtu podaných), což je dáno skutečností, že poslední příjem žádostí tohoto opatření v období 
2007–2013 byl v roce 2012. Dalšími nejvíce využívanými operacemi byly 6.4.1 Investice do nezemědělských činností, 
6.4.2 Podpora agroturistiky a 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích.

ci (VCS) – cukrová řepa a dojnice. Nejvýraznější posun 
bude u Greeningu – Platby za dodržení zemědělských 
postupů příznivých pro klima a životní prostředí, vydá-
vání rozhodnutí se spustí již 9. ledna 2017 a do poloviny 
března by jich mělo být rozesláno nejméně 90 procent. 

Ohledně předpokládaného harmonogramu vydávání 
rozhodnutí k letošní Jednotné žádosti jsme žadatele in-
formovali 30. června, přehled je zároveň k dispozici na 
našich webových stránkách www.szif.cz. Dlouhodobě 
jsme zemědělce připravovali na změny v harmonogramu, 
které nastaly v souvislosti s nástupem nové Společné ze-
mědělské politiky (SZP) a budou platit po celé programo-
vé období, tedy až do roku 2020. Stávající SZP přinesla 
řadu změn a nové podmínky. 

Došlo ke zvýšení počtu podpor, respektive titulů, což 
přineslo více administrativy i kontrol. Zatímco v roce 
2014 bylo 35 podpor, v roce následujícím už 68, jedná se 

tedy o 94% nárůst. S tímto počtem souvisí také množství 
rozhodnutí, které se meziročně zvýšilo o 40 %. Záro-
veň je nově rozdělena původní Jednotná platba na plo-
chu (SAPS) na dvě samostatné platby: SAPS a Greening. 
Zatímco dříve žadatel získával peníze na plochu v rámci 
jedné podpory, dnes je to formou dvou dotačních titulů - 
SAPS a Greening, které jsou administrovány samostatně 
a v jiném období. 

Chtěli bychom tímto žadatele upozornit, aby s novou 
podobou výplat počítali při plánování svého cash flow 
a u provozních úvěrů.

Co se týká výplat Jednotných žádostí podaných v loň-
ském roce, běží dle plánu. Česká republika plnila termíny 
dobře na rozdíl od některých členských států Evropské 
unie. Na konci července byly vyplaceny téměř všechny, 
zbývá dokončit administraci přibližně u 2 % žádostí za 
1,3 miliardy korun (údaj k 1. 8. 2016).Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2016 – 2017 

 

Opatření/dotace Termín vydávání rozhodnutí (90%) 
  Od Do 

SAPS 1.11.2016* 15.12.2016 
LFA 1.12.2016** 20.1.2017 
VCS - cukrová řepa 1.12.2016 31.1.2017 
VCS - dojnice 12.12.2016 31.1.2017 
Natura 2000 na z.p. 15.12.2016 20.1.2017 
Greening 9.1.2017 15.3.2017 
VCS - tele masného typu 16.1.2017 15.3.2017 
Mladý zemědělec 23.1.2017 20.3.2017 
PVP 1.2.2017 20.3.2017 
VCS - bílkovinné plodiny 6.2.2017 31.3.2017 
VCS - chmel 9.2.2017 15.3.2017 
VCS - konzumní brambory 13.2.2017 31.3.2017 
VCS - zelenina s velmi vysokou pracností 20.2.2017 15.4.2017 
VCS - zelenina s vysokou pracností 20.2.2017 15.4.2017 
VCS - bahnice, kozy 27.2.2017 30.4.2017 
VCS - brambory pro výrobu škrobu 6.3.2017 15.4.2017 
VCS - ovoce s velmi vysokou pracností 20.3.2017 15.5.2017 
VCS - ovoce s vysokou pracností 20.3.2017 15.5.2017 
AEO (PRV 2007- 2014) A1 - zatravnění orné půdy 1.2.2017 15.3.2017 
Ekologické zemědělství (PRV 2015 - 2020) 27.2.2017 30.4.2017 
AEKO (PRV 2015 - 2020) D - ošetřování travních porostů  6.3.2017 31.5.2017 
AEKO (PRV 2015 - 2020) A,B,C - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny 20.3.2017 31.5.2017 
AEKO (PRV 2015 - 2020) E,G,H - zatravnění, čejka, dráhy soustředěného odtoku 27.3.2017 31.5.2017 
AEKO (PRV 2015 - 2020) F - biopásy 1.5.2017 30.6.2017 
Dobré životní podmínky zvířat 3.7.2017 31.8.2017 

  
* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny 
** Zahájení vydávání rozhodnutí LFA je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI 

Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2016-2017 

* Zahájení vydávání rozhodnutí SAPS je závislé na termínu finálního stanovení procentické výše finanční disciplíny
** Zahájení vydávání rozhodnutí LFA je závislé na skutečném ukončení kontrol ČPI

ANALÝZA ŽÁDOSTÍ PODANÝCH V RÁMCI 2. KOLA
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014-2020

http://www.szif.cz
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Doporučení žádostí
Z celkového počtu 1 601 zaregistrovaných žádostí bylo ke spolufinancování doporučeno 1 399, dalších 164 projek-
tů bylo označeno jako náhradníci a zbylých 28 nebylo z důvodu nízkého počtu bodů a velkého převisu požadované 
dotace nad alokovanou částkou doporučeno (u 10 žádostí byla před doporučením žádostí ukončena administrace 
vzhledem k duplicitnímu podání žádosti). Úspěšnost se tak v průměru pohybuje na úrovni 88 %. Procento neúspěš-
ných projektů vzhledem k nedoporučení se pohybuje pod 2 % žádostí. U poloviny ze 14 operací tak byly doporučeny 
všechny zaregistrované projekty. Naopak kategorii Nedoporučen zahrnují pouze 2 operace/záměry.

Rozložení finančních prostředků
Z pohledu finančního je situace obdobná jako u počtů doporučených, respektive nedoporučených, projektů. Z cel-
kového požadavku 2 610 414 379 Kč byly doporučeny projekty v částce 2 259 094 513 Kč. Zamítnuty byly naopak 
projekty pouze za 32 101 203 Kč. Tady je úspěšnost žádostí dle finančních požadavků žádostí doporučených vůči 
žádostem podaným 87 %. Průměrná finanční náročnost projektu jak v rámci žádostí zaregistrovaných, tak v rámci 
doporučených je 1,6 mil. Kč.

73
57

681

222

27

147

11 20 16
41

7
53

108

8

86
44

0

100

200

300

400

500

600

700

800

V
zd

ěl
áv

ac
í a

kc
e

In
fo

rm
ač

ní
 a

kc
e

M
la

dí
 z

em
ěd

ěl
ci

D
iv

er
zi

fik
ac

e 
- 

Č
R

 m
im

o 
Ú

L 
a 

M
S
 k

ra
j

D
iv

er
zi

fik
ac

e 
- 

Ú
L 

a 
M

S
 k

ra
j

A
gr

ot
ur

is
tik

a 
- 

Č
R
 m

im
o 

Ú
L 

a 
M

S
 k

ra
j

A
gr

ot
ur

is
tik

a 
- 

Ú
L 

a 
M

S
 k

ra
j

Pe
le

ty
/b

ri
ke

ty

Pr
ev

en
tiv

ky
 v

 le
sí

ch

O
bn

ov
a 

po
 k

al
am

itá
ch

O
ds

tr
aň

ov
án

í š
ko

d 
po

vo
dn

ěm
i

M
el

io
ra

ce
/z

pe
vň

uj
íc

í d
ře

vi
ny

N
ep

ro
du

kt
iv

ky
 v

 le
sí

ch

Př
em

ěn
a 

po
ro

st
ů 

ná
hr

. 
dř

ev
in

D
ře

vo
zp

ra
cu

jíc
í p

ro
vo

zo
vn

y

Z
em

ěd
ěl

sk
é 

in
ov

ac
e

1.1.1 1.2.1 6.1.1 6.4.1.a 6.4.1.b 6.4.2.a 6.4.2.b 6.4.3.a 8.3.1 8.4.1 8.4.2 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.6.2 16.2.1

Počet podaných žádostí dle operací/záměrů 
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Počet žádostí dle RO SZIF
Obdobně jako v minulém programovém období jsou žádosti u projektových opatření předkládány na RO SZIF dle 
místa realizace. Stejně jako v minulých letech byly nejexponovanějšími RO Brno a RO České Budějovice. Nejméně 
projektů pak zaregistroval RO Ústí nad Labem a RO Opava. Zvýšený počet administrovaných žádostí zaznamenal 
RO Praha.

Celkové hodnocení příjmu žádostí 2. kola PRV
Projekty 2. kola PRV lze považovat z hlediska žádostí pokračujících v administraci na základě alokací stanovených 
Ministerstvem zemědělství za úspěšné. Tento výsledek je u vybraných operací způsoben jednak nastavením minimál-
ní bodové hranice pro podání žádosti, díky němuž nebyly nekvalitní projekty vůbec předloženy, jednak kvůli doda-
tečnému navýšení alokace finančních prostředků. K navýšení alokace došlo z důvodu zpoždění programu a zároveň 
v důsledku navýšení příspěvku na PRV ze státního rozpočtu z 25 % na 35 %.  
Faktickou kvalitu projektových podkladů však bude možné vyhodnotit až po provedení administrativních kontrol, do-
plnění a opravách žádostí a po kontrole bodování. Aktuálně u žádostí 2. kola PRV probíhají administrativní kontroly, 
po kterých budou žadatelé vyzváni k případným doplněním či opravám předložených žádostí, respektive příloh k žá-
dostem. Na přelomu listopadu a prosince 2016 předloží žadatelé, jejichž žádosti o dotaci budou pokračovat v admi-
nistraci, dokumentaci k provedenému zadávacímu, respektive výběrovému řízení. Finální schválení žádostí je možné 
očekávat nejdříve od února 2017.

Po zrušení mléčných kvót a v důsledku ruského embar-
ga se mnoho tuzemských chovatelů a producentů mléka 
dostalo do svízelné ekonomické situace. Na základě roz-
hodnutí Evropské komise schválila vláda České repub-
liky v polovině března 2016 mimořádnou jednorázovou 
podporu pro chovatele prasnic a dojnic, o kterou byl ze 
strany žadatelů okamžitě velký zájem. Mimořádná pod-
pora ve výši 604,2 milionu korun měla kompenzovat níz-
ké výkupní ceny mléka a vepřového masa. Státní země-
dělský intervenční fond, jenž má na starosti administraci 
podpory, obdržel celkem 2 422 žádostí, z toho na dojnice 
1 668, na prasnice 537, na dojnice a prasnice zároveň 
bylo podáno 217 žádostí. V červenci 2016 pak Minister-
stvo zemědělství vyjednalo s Evropskou komisí ještě ná-
sledné navýšení finančních prostředků, které společně 
s penězi z národního rozpočtu přinese chovatelům dal-
ších 550 milionů korun. O konkrétních podmínkách této 
mimořádné podpory a termínech administrace bude Mi-
nisterstvo zemědělství a SZIF potenciální žadatele infor-
movat neprodleně poté, co budou stanoveny. 

Pro producenty a zpracovatele mléka jsou dále urče-
ny dva nové dotační programy s celkovým rozpočtem až 
850 milionů korun. Účelem prvního dotačního programu 
je účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu ja-
kosti Q CZ. Na tuto podporu je vyčleněno 400 milionů 
korun. Zapojení do prvního programu vysoce kvalitního 
mléka zároveň umožní chovatelům účast ve druhém do-
tačním programu, Podpora na zlepšení životních podmí-

nek v chovu dojnic, ve kterém může být rozděleno až 
450 milionů korun.

V roce 2015 postihlo Českou republiku v letních mě-
sících extrémně horké a suché počasí, které mělo velmi 
nepříznivý vliv na zemědělskou produkci. Tato produkce 
jednak významně poklesla, jednak sucho způsobilo také 
nižší kvalitu sklizených plodin. Pro kompenzaci škod na 
zemědělských plodinách, ovocných a okrasných školkách 
a sadebním materiálu lesních dřevin v důsledku loňského 
sucha v období květen až říjen bylo určeno zvláštní do-
tační opatření v rámci národních dotací. 

Podle odhadů činila plocha poškozených plodin s po-
škozením vyšším než 30 % asi 350 tisíc hektarů. Nejvíce 
utrpěly brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, zelenina, 
kukuřice, trvalé travní porosty určené jako krmení pro 
hospodářská zvířata, ale také ovocné, okrasné a lesní 
školky. Zemědělci a pěstitelé dostali možnost své ztrá-
ty částečně kompenzovat odškodným, na které bylo pů-
vodně vyčleněno 600 milionů korun. Žadatelé mohli své 
žádosti podávat prostřednictvím SZIF od 13. do 28. červ-
na 2016. Za toto období přijal SZIF více než 3 600 žá-
dostí s celkově nárokovanou sumou více než 1,2 miliardy 
korun. V červenci letošního roku poskytlo Ministerstvo 
zemědělství z vlastních rozpočtových rezerv dalších 
600 milionů korun. Podaří se tak vyhovět téměř všem 
oprávněným žadatelům. K předpokládané výplatě peněz 
zemědělcům z Ministerstva zemědělství bude docházet 
od října tohoto roku.

Trvající ruský zákaz dovozu některých produktů 
z Evropské unie neustále vyvolává hrozbu dlouhodobého 
narušení trhu v sektoru ovoce a zeleniny. Aby toto 
narušení trhu nenastalo, přikročila Evropská komise už 

MIMOŘÁDNÉ PODPORY PRO ČESKÉ ZEMĚDĚLCE, CHOVATELE 
A PĚSTITELE V ROCE 2016
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potřetí k vyhlášení mimořádných podpor pro uvedený 
sektor. Pro Českou republiku byla stanovena kvóta ve 
výši 3 000 tun podporovaných produktů. 

Konkrétně se jedná o podporu jablek, rajčat, mrkve, 
zelí, paprik, květáku, brokolice, hrušek, švestek, 
bobulovin, okurek (nakládačky, salátové), třešní, 
broskví a nektarinek. Pěstitelé mohou využít tři typy 

opatření: nesklízení nebo sklízení nezralého ovoce 
a zeleniny nebo jejich stahování z trhu, což v rámci „volné 
distribuce“ umožňuje např. bezplatné rozdělení produktů 
do různých specifikovaných zařízení, jako jsou domovy 
seniorů, školy nebo zdravotnická zařízení. Předběžná 
oznámení a žádosti přijímá SZIF od 1. července 2016 do 
30. dubna 2017.

O tom, že je sedmička 
magické číslo, není po-
chyb a soutěž Regionál-
ní potravina 2016 to tak 
trochu potvrzuje. Při le-
tošním, sedmém, ročníku 
bylo totiž oceněno histo-
ricky nejvíc výrobků, a to 
110. Jak taky jinak, když 
byl přihlášen rekordní po-
čet: 1 475.

Regionální potravina je 
projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu 
malých a středních zemědělců a producentů potravin do 
250 zaměstnanců v jednotlivých krajích České republiky. 
Probíhá formou soutěží, kde se vybírají nejlepší produkty 
z našich regionů v devíti kategoriích. V každé z nich může 
ocenění získat za každý kraj pouze 9 výrobků. Vítěz zís-
kává právo zdarma užívat značku na svém výrobku po 
dobu čtyř let. 

Čím je značka zajímavá? Především se jedná o pro-
dukt vyrobený v konkrétním regionu, garantuje tedy pů-
vod. Jde o základní podmínku soutěže, přihlášený výro-
bek musí být v daném kraji nejenom vyroben, ale i podíl 
místních surovin je stanoven nejméně na 70 %, hlavní 
surovina přitom musí být 100% tuzemského původu. Vý-
robky tím mají pevnou vazbu k regionu, zároveň se může 
jednat o krajové speciality, jakýsi unikát, který se jinde 

nevyrábí. Sounáležitost k regionu se samozřejmě odráží 
také v regionálním patriotismu. Kdo z nás by se nechtěl 
pochlubit úžasným výrobkem, který je „od nás“?

Spotřebitelům značka usnadňuje orientaci mezi 
výrobky, je zárukou, že se jedná o kvalitní, chutné, 
tradiční či speciální potraviny. Zákazníci jednoznačně vědí, 
od koho si potravinu kupují. Díky krátkým distribučním 
cestám jsou tyto potraviny nejen čerstvější a chutnější, 
ale zároveň i ekologičtější, protože čím blíž jsou ke 
spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při 
jejich dopravě. Přínosem je také podpora zaměstnanosti 
v daném regionu, protože prosperující zemědělci, 
zpracovatelé i prodejci představují záruku udržení nebo 
dokonce rozšíření počtu pracovních míst.

Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 444 výrobců 
s 1 475 výrobky. Největší zájem byl o kategorie Masné 
výrobky tepelně opracované včetně uzených mas 
a Pekařské výrobky včetně těstovin, což bezesporu 
vypovídá o tom, kterým směrem se ubírají chuťové buňky 
nás, Čechů. Voňavému chlebu s masem či uzeným určitě 
málokdo odolá. Nejvíce přihlášených výrobků bylo letos 
v Ústeckém kraji, dále pak v Jihomoravském a Zlínském 
kraji. 

V současné době mohou zákazníci nalézt značku 
Regionální potravina na 565 výrobcích. Je libo ochutnat 
Zlaťák, Chmelonádu nebo Chomout Režná Bára? Pak se 
vydejte po stopách Regionální potraviny. Více informací 
na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.

Střihněte si
naše výhry!
NAŠE KVALITA VYHRÁVÁ – SOUTĚŽTE O TISÍCE CEN

Stačí najít a kupovat potravinářské výrobky, označené uvedenými logy kvality, 
vystřihovat je a nalepovat loga na herní karty. Čekají na vás tisíce cen do kuchyně 

i speciální výhra na www.akademiekvality.cz. Poznávejte kvalitní potraviny a soutěžte 
s chutí až do 15. 12. 2016. Více informací najdete a herní karty stáhnete na 

akademiekvality.cz.

1 000 ×
SADA VAŘEČEK

1 000 ×
SADA NOŽŮ

eklasa.cz • akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Nůžky, lepidlo a loga kvalitních potravin. To vše budou spotřebitelé, kteří rádi 
soutěží, již brzo potřebovat. Po velké letní soutěži se zaměřením na podporu mléč-
ných výrobků přichází další. 
Státní zemědělský intervenční fond od září spouští novou soutěž „Střihněte si 
naše výhry“, která tentokrát není zaměřena tematicky na určitou kategorii, 
ale průřezově na všechny výrobky. Spotřebitelé mohou, jak název napovídá, 
vystřihovat loga a lepit je na hrací kartu.  Akce je součástí edukativní kampaně 
AKADEMIE KVALITY. Jejím cílem je představit zákazníkům benefity kvalitních 
potravin a vysvětlit jim význam log s označením Klasa, Český výrobek, Bio, 
Regionální potravina, Ekologická produkce nebo chráněná značení jako 
Zaručené tradiční speciality, Chráněné označení původu a Chráněné 
zeměpisné označení, které jim zjednoduší orientaci při nákupu. 
Průvodcem a maskotem kampaně je panáček kvality Klasáček. Pro soutěžící je 
připraveno tisíce cen do kuchyně a na závěr čeká výherce hlavní cena, kterou 
v tuto chvíli nebudeme prozrazovat a necháme si ji jako překvapení. Více informací 
spolu s herní kartou naleznete v září na stránkách www.akademiekvality.cz. 
Soutěž končí v prosinci 2016. Všem fanouškům kvalitních potravin přejeme hodně 
štěstí a soutěži zdar!

REGIONÁLNÍ POTRAVINA LETOS POSEDMÉ

STŘIHNĚTE SI NAŠE VÝHRY

http://www.regionalnipotravina.cz
http://www.akademiekvality.cz
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Dálkový průzkum Země, například z družic, umožňuje 
efektivní sledování změn na povrchu Země a má velký 
potenciál pro analýzu mnoha jevů na Zemi. Velkou výho-
dou je také např. pořizování aktuálních optických snímků 
z rozsáhlých území v pravidelných intervalech s poměr-
ně vysokým prostorovým rozlišením. Dálkový průzkum 
umožňuje pozorování i nedostupných míst a v případě 
radarového průzkumu poskytuje data i z oblastí s častým 
výskytem oblačnosti.

Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Ev-
ropskou komisí realizuje nový Evropský program pro 
pozorování Země s názvem Copernicus. Hlavním cílem 
tohoto programu je poskytovat přesné, aktuální, včasné 
a snadno dostupné informace, které lze využít při mo-
nitorování životního prostředí, sledování klimatických 
změn a pro zajištění civilní ochrany. V roce 2015 a 2016 
uvedla ESA v rámci projektu Copernicus do provozu nové 
družice Sentinel-1 a Sentinel-2. Sentinel-1 je vybaven 
radarem, který 
umožňuje efektiv-
ní snímání povrchu 
Země za každého 
počasí bez ohle-
du na denní dobu. 
Sentinel-1 doká-
že na jeden záběr 
snímat zemský po-
vrch o šíři 250 km 
s periodou 6 dní. 
Sentinel-2 pořizu-
je snímky povrchu 
Země ve vysokém 
prostorovém roz-
lišení (10 m) a ve 
třinácti spektrálních 
pásmech včetně vi-
ditelného a infra-
červeného pásma. Jeho detektory umožňují pozorování 
zemského povrchu v šířce 290 km v intervalu 15 dní. 

Technologie dálkového průzkumu Země jsou široce vy-
užívány i v zemědělství a agronomii. Optické snímkování 
je v dnešní době nezbytné pro monitorování zeměděl-
ských aktivit a vyhodnocování případných problémů, kte-
ré mohou významně ovlivňovat ekonomický sektor. 

Zemědělská produkce je závislá na sezónních vlivech, 
které jsou spojené s životním cyklem zemědělských plo-
din. Produktivita zemědělství se tedy může měnit v krát-
ké časové periodě. Proto je žádoucí, aby monitoring ze-
mědělských aktivit byl dostupný v krátkých časových 

intervalech a v co nejlepším prostorovém rozlišení. Data 
ze satelitů Sentinel mají tedy velký potenciál pro využití 
v zemědělském sektoru na regionální i celorepublikové 
úrovni. Mimo jiné by měla sloužit jako prostředek realiza-
ce Společné zemědělské politiky EU, včetně administrace 
a kontroly žádostí o dotace. 

Projekt CZ AGRI Copernicus byl iniciován Státním ze-
mědělským intervenčním fondem ve spolupráci s Vý-
zkumným střediskem Evropské unie (DG JRC) a Ev-
ropskou kosmickou agenturou s cílem ověřit a nastavit 
možnosti využití dat z družic Sentinel pro agendu země-
dělského monitoringu a pro administraci a kontroly žá-
dostí o dotace. Projekt byl pod záštitou ESA zařazen do 
projektového rámce „Sentinel-2 for Agriculture“ a jeho 
technickým řešitelem pro ČR je firma GISAT. 

V rámci projektu CZ AGRI Copernicus byla do této doby 
ověřena možnost automatické klasifikace jednotlivých 
plodin nebo plodinových skupin s využitím dat družic 

Sentinel-1 a Sen-
tinel-2. Výsledky 
provedené validace 
prokazují, že po-
mocí těchto dat lze 
identifikovat pěs-
tovanou plodinu či 
plodinovou skupinu 
s vysokou přes-
ností (nad 80 %). 
V rámci projektu 
byly dále zpraco-
vány periodické 
ce lo repub l i kové 
plodinové mapy, 
které umožňují dy-
namicky monitoro-
vat strukturu plodin 
v ČR, a to až na 

úroveň jednotlivých pozemků evidovaných v LPIS. Pro-
jekt rovněž ukázal na řadu dalších možností potenciální-
ho využití satelitních dat v sektoru zemědělství. 

Kromě již zmiňovaného monitoringu plodin, který by 
mohl posloužit jako jeden z podpůrných informačních 
zdrojů pro žadatele o dotace, umožňují data rovněž mo-
nitorovat vegetační stádia plodin, vývoj porostu, identi-
fikovat změny užití půdy atd. Tyto informace mohou být 
užitečné pro každodenní faremní činnosti, ale i pro efek-
tivnější administraci žádostí o zemědělské dotace, i pro 
analýzy vlivů zemědělské činnosti na životní prostředí. 
Další informace je možné nalézt na www.esa.int/ESA. 

SZIF A PROJEKT CZ AGRI COPERNICUS

http://www.esa.int/ESA
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Pokud se rozmýšlíte, jak a kde strávit poslední srpno-
vé dny, máme pro vás dobrý tip. Máte-li vztah k země-
dělství, lesnictví, vodohospodářství, jste-li fandové do 
zemědělské techniky nebo se chcete jen tak pokochat 
úžasnými plemeny hospodářských zvířat, nenechte si ujít 
Zemi živitelku. Ve dnech 25. až 30. srpna se totiž na 
Výstavišti v Českých Budějovicích koná její neuvěřitelný 
43. ročník. Ti, kteří si ji pamatují z dětství, sem možná 
zavítají už se svými vnoučaty.

SZIF se bude prezentovat v rámci společné expozice 
výrobců oceněných značkou kvality KLASA a Regionální 
potravina v moderním pavilonu T1. Rozlohou 408 m2 
se jedná o největší expozici. Novinkou bude maskot 
Klasáček, který je tematicky spojen s edukativní kampaní 
AKADEMIE KVALITY na podporu kvalitních potravin. 
Klasáček potěší především ty nejmenší, kterým bude 
rozdávat balonky.

Kvalitní potraviny oceněné značkami Klasa a Regionální 
potravina reprezentuje ve společné expozici 38 výrobců. 
Návštěvníci výstavy tak mají jedinečnou možnost ochut-
nat to nejlepší z českých a moravských regionů. Těšit se 
mohou na oceněné džemy, sýry, mošty, čaje, masné vý-
robky, šťávy, čokolády, pekařské výrobky a mnohé další. 
Kdo neodolá, může si domů odnést speciality za výhod-
né ceny. U informačního pultu SZIF se mohou zájemci 

z řad odborné i laické veřejnosti dovědět o činnosti Fondu 
a především o aktualitách v dotačních titulech. Novin-
kou v letošním roce je také poskytování informací pro 
zájemce, kteří by chtěli rozšířit řady zaměstnanců SZIF 
a pracovat v platební agentuře. 

Stejně jako v předchozích letech proběhne v den zahá-
jení výstavy 25. srpna v Pivovarské zahradě slavnostní 
předávání certifikátů KLASA. Z rukou ministra zeměděl-
ství Mariana Jurečky a ředitele Státního zemědělského 
intervenčního fondu Martina Šebestyána převezme oce-
nění 9 producentů na celkem 15 výrobků. 

V blízkosti stánku Fondu najdete také ostrovní expo-
zici - samostatný stánek Regionální potraviny. Zde je 
pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. 
Přichystány jsou soutěže s Regionální potravinou o balí-
ček oceněných potravin, soutěž v pití mléka, o nejlepší 
bramborový salát, v pojídání párků, česání chmele a kolo 
štěstí. 

Se soutěžemi jsou pochopitelně spojeny také atraktivní 
ceny. Nechybí ani kuchařská show, hudební a kulturní 
vystoupení, prezentace krajů i samotných oceněných vý-
robců. Věříme, že expozice SZIF společně s kvalitními 
potravinami bude jednou z nejnavštěvovanějších a při-
nese návštěvníkům vedle zajímavých informací i notnou 
dávku zábavy.

Ve dnech 9. a 10. června se SZIF poprvé zúčastnil ce-
lostátní přehlídky odrůd zemědělských plodin, ochrany 
a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky Naše pole 
v Nabočanech u Chrudimi. Letos se konal již 16. ročník 
této akce, která v roce 2001 navázala na dlouholetou 
tradici polních dnů v Chrudimi. Organizátorem výstavy je 
od roku 2010 vydavatelství Profi Press, s.r.o.

Na slavnostním zahájení výstavy vystoupil vedle dal-
ších řečníků s příspěvkem rovněž ředitel Fondu Martin 
Šebestyán. SZIF prezentoval svou činnost ve společném 
stanu s Ministerstvem zemědělství a Podpůrným a ga-
rančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF). Pra-
covníci Regionálního odboru Hradec Králové a Centrály 
SZIF poskytovali návštěvníkům informace k administro-
vaným dotačním titulům a rozdávali informační materiály 
a drobné propagační předměty.

Výstavy se zúčastnilo 31 vystavovatelů z řad majite-
lů, resp. zástupců odrůd, 52 vystavovatelů zemědělské 
techniky a technologií a 19 firem zaměřených svou čin-
ností na ochranu a výživu rostlin.

Na vzorně upravených políčkách o rozměru 6 × 2 m 
bylo zaseto 494 odrůd, např. ozimé i jarní obilniny, ře-
pka, pícniny, luskoviny, cukrovka, krmná řepa, kukuřice, 
slunečnice, hořčice. Dále byly zasety trávy a travní smě-

SZIF NA VÝSTAVĚ NAŠE POLE 2016

ZEMĚ ŽIVITELKA JE OPĚT TADY
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si, len, česnek a jiné plodiny. Návštěvníci mohli shlédnout 
rovněž řadu alternativních plodin jako hrachor setý, cizr-
na beraní, komonice bílá, lnička setá, sléz krmný a další. 

V rámci dvoudenního programu bylo pro zájemce k dis-
pozici poradenské centrum Výzkumného ústavu rost-
linné výroby (VÚRV). Předvádění techniky se zaměřilo 
na současné možnosti precizního zemědělství. Kromě 

přehlídek odrůd polních plodin, pokusů zaměřených na 
ochranu a výživu plodin, hybridních a liniových odrůd 
ozimé řepky, předvádění zemědělské techniky a nabídky 
regionálních potravin z východních Čech dále probíhaly 
různě zaměřené semináře, kde bylo možné se dozvědět 
informace např. o variabilním hnojení, variabilním setí 
a o problematice sběru dat.

Žně jsou a vždy budou vyvrcholením práce všech zemědělců. Probíhají v letních 
měsících, a to od června do září, kdy jsou zakončeny slavnostní oslavou. Do-
žínek se při dobrém jídle a pití účastní celé vesnice, při muzice a tanci se baví 
mladí, staří, zemědělci i všichni ostatní.
V letošním roce nepřeje zemědělcům počasí tak, jak by bylo žádoucí, a skliz-
ňové práce se zpomalují. Výnosy ze sklizně jsou ale zatím neočekávaně dobré. 
Vloni byla úroda mimořádná. Letos podle odhadu Českého statistického úřadu 
k datu 15. 7. meziročně klesne úroda základních obilovin o 6,7 % na 7 209 ti-

síc tun. Na snížení se podílí očekávaný hektarový výnos i osevní plochy. Sklizeň řepky by naopak měla vzrůst o 3,9 % 
na 1 305 tisíc tun. Podle pravidelného žňového zpravodajství, které uvádíme každý týden na našich webových strán-
kách, můžeme sledovat, jak sklizeň obilovin a řepky po celé České republice postupuje.

ŽNĚ 2016

Možnosti v komunikaci a sdílení informací se stále zdokonalují, a proto se můžeme i my více přiblížit našim zeměděl-
cům. Aktuální informace a zajímavosti ze zemědělství lze nyní čerpat nejen na webových stránkách SZIF, ale také 
na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn. Staňte se našimi fanoušky a získáte přístup k aktualitám ihned.

FOND NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

Ve Smečkách 33 

110 00 Praha 1
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