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Pavel Klempera, Vladimíra Nováková, Lucie Kaletová, Petr Cenker
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Petr Cenker

Vážení čtenáři, 

cením si toho, že jste si ote-
vřeli Newsletter SZIF. Ten-
to dvouměsíčník je určen k 
tomu, abychom čtivou formou 
přiblížili činnost Fondu a ruku 
v ruce s tím nabídli cenné 
informace. Zemědělské dotace 
a podpora kvalitních potravin 
pro nás znamenají spoustu 
rozmanité práce, kterou vám 
chceme ukázat v zajímavých 
souvislostech. Využíváme k 
tomu i obsáhlejší rozhovory 
– střídavě se zaměstnancem 
Fondu a s příjemcem dota-
cí. Spolu se čtenáři se vždy 
dozvíme nejen o tom, co je 
opravdu dobré, ale i o tom, 
co je třeba ještě zlepšovat. 
Přímý finanční dopad naší 
práce na zemědělství, venkov 
a celou zemi je mimořádný. 
Podobně jako v předchozích 
letech, i letos jsme v podobě 
dotací zemědělcům, potravi-
nářům, lesníkům a rybářům 
poskytli zhruba 33 miliard Kč. 
Jde o jeden z důkazů, že 
naplňování Společné zeměděl-
ské politiky EU se vyplácí. 
Přeji všem pohodové vá-
noční svátky a šťastný 
a úrodný nový rok.

Martin Šebestyán, 
generální ředitel SZIF
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SNAŽÍM SE USMÍVAT NA LIDI

„Lidé jsou na prvním místě, takže 
personální věci nejdřív,“ usmívá 
se Jiří Chmel, když uklízí papí-
ry se stolu. „Čekáme certifikač-
ní audit, do konce týdne 
musíme připravit podklady 
pro Ministerstvo financí, 
to jsme se dověděli včera 
v poledne, a ještě chystá-
me pro Ministerstvo země-
dělství podklady o činnosti 
našich kontrolorů v rámci 
OPR 2014–2020. Do toho 
probíhá školení Práce se 
spisy. To už je prostě náplň 
práce ředitele Regionální-
ho odboru: Ferda Mrave-
nec, práce všeho druhu.“

A do toho si přijedeme 
my z centrály… 
„Vy si zasloužíte pochvalu, že jste 
se ohlásili včas. Řekněte si, co-
koliv chcete. Jsem k dispozici.“ 
Cokoliv chceme? Žádáme tedy, 
ať stůl pro focení neuklízí, proto-
že ten akční nepořádek naprosto 
patří k jeho pracovnímu dni.

Pane řediteli, setkáváme se 
v listopadu. Co je typické pro 

práci Regionálního odboru 
(RO) v tomto období? 
Jako všechny RO začínáme vydá-
vat zálohy na SAPS, od 1. pro-

since už vlastně doplatky a plné 
částky. Díky elektronizaci jsme 
schopni ten proces dost zkrá-
tit. V říjnu po té větrné kalamitě 
jsme přijímali ještě dodatečně 
na 5. kolo PRV, u nás celkem 
1 223 žádostí. Pro srovnání: Cel-
kově jich v ČR bylo přijato 4 976, 
samozřejmě pokračují kontroly 
na místě a všechny běžné práce. 

Pod váš odbor spadá nejen 
Jihočeský, ale i Plzeňský kraj. 
Všech dvanáct OPŽL (Oddělení 
příjmu žádostí a LPIS – pozn. 

red.) je neustále 
v přímém kontaktu 
s našimi klienty – 
zemědělci. Jaká jsou 
specifika vaší práce? 
U nás jde o necelých 
23 procent území ČR, spo-
lu s RO Brno k nám teče 
dohromady asi polovina 
příspěvků pro zemědělce. 
Jižní Čechy jsou hodně 
agrární, Plzeňsko je zase 
mnohem víc průmyslové. 
Spadají k nám i oblasti 
pohraničí zaměřené spíš 
na pastviny, na chov mas-
ného dobytka. Jihočeský 

kraj je rozdělen na příhraniční 
okresy, třeba Prachatice, Čes-
ký Krumlov, Jindřichův Hradec, 
kde se zaměřují spíš na využi-
tí travních porostů LFA oblastí, 
skot, ovce, kozy. Vnitřní okresy 
se věnují klasickému polnímu 
hospodaření. Máme také vyso-
kou lesnatost, tedy firmy využí-
vající lesnicko-environmentální 

Za Jiřím Chmelem jsme se vydali do jižních Čech, na Regionální odbor České Budějovice, 
s vědomím, že práce regionů je nezastupitelná. Setkávají se přece přímo s klienty Fondu. 
Pan ředitel nás čekal, ale, jak to bývá, do stejného dne mu padlo vyřizování několika 
auditů, školení a personálních věcí. Nehnul však brvou a věnoval se nám se svým 
typickým úsměvem.
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Počátky činnosti RO, rok 2004

dotace. A najdete u nás hodně 
rybníků. Máme dokonce i zpra-
covatele cukru a maličké vinice! 

Ochutnal jste? 
Ochutnal jsem, je to oukej. 
Struktuře zemědělství u nás, jak 
jsem ji nastínil, odpovídá i struk-
tura dotací. Základem je SAPS, 
pak významná část agroenvi-
ronmentálně klimatických opat-
ření a také velká část LFA (méně 
příznivé oblasti – pozn. red.).

Uřídit takovou síť oddělení 
v různých regionech musí 
být náročné. Jak to děláte? 
Protože naše budova není nafuko-
vací, vedoucí OPŽL sedí „venku“ 
ve svých okresech. Máme pravi-
delné porady, posíláme si aktuální 
informace a dostává se k nám 
zpětná vazba. Měl jsem to štěstí 
nebo smůlu, že jsem po ukončení 
studií dělal v JZD, kde jsem měl 
na starost hodně zaměstnanců 
a musel jsem si vytvořit meto-
dy, aby se vše zvládlo. Hledět si 
priorit a mít dobrý systém říze-
ní. Jsem ze staré školy, důležité 
věci si tisknu a mám v deskách. 

Blíží se Vánoce, dá se 
předpokládat, že náš 
vánoční stůl zásobuje 
kapry hlavně váš region? 
Dnes už je to tak. Kdysi se dělil 
o tu rybníkářskou slávu náš re-
gion s Pardubickem. V průběhu 
let nastaly změny v charakteru 
zemědělských ploch a dnes už 
jsme asi typickou rybníkářskou 
oblastí jen my. Můj vztah k ry-
bářství vznikl už na vysoké škole, 
z některých předmětů týkají-
cích se rybářství mám i zkoušky 
na Provozně ekonomické fakultě 
Vysoké školy zemědělské. U nás 
nejde jen o produkci kaprů, ale 
i jiných ryb. V roce 1997 a 2002 
se prokázalo, jak je důležité mít 
vodní nádrže, které zachytí zá-
plavy. Rybník Rožmberk fungo-
val jako přehrada, jeho území se 

rozšířilo, ale vodu zadrželo. Je 
skvěle vyprojektován a stavitel Ja-
kub Krčín z Jelčan tu má pomník. 
Doporučuji procházku po hrázi. 
Nejvíce rybníků s lososovitými 
a kaprovitými rybami je sou-
středěno u nás a na Klatovsku. 
Takže je dost pravděpodobné, 
že se s naším kapříkem o svát-
cích setkáte. Sídlí zde Rybářské 
sdružení ČR, máme tu sportovní 
rybáře, výzkumné ústavy, Fakultu 
rybářství a ochrany vod. Máme 
taky rybářskou školu v Třeboni 
(Střední škola rybářská a vodo-
hospodářská Jakuba Krčína, pozn. 
red.) a ve Vodňanech. Jsou tu 
rybochovná zařízení, sádky, mno-
ho firem zrekonstruovalo rybníky, 
podporují se nějakým způsobem 
i školy, které se profesním ry-
bářstvím zabývají. Je to spous-
ta práce, ale pokud chceme mít 
výsledky, snaha se vyplatí. Tradice 
je tu silná a pokračujeme v ní.

Tušíme, která období jsou 
pro vás pracovně „nejhustší“. 
Můžete to trochu přiblížit? 
Od přelomu roku do března, v té 
části území, kde je nasnímkováno, 
máme mimořádnou aktualizaci 
LPIS. Následně běží školení ze-
mědělců v rámci CSV (Celostátní 
síť pro venkov), školíme 7 okre-

sů v Jihočeském kraji, 5 okresů 
na Plzeňsku a pořádáme specific-
ká školení pro environmentálně 
klimatická opatření a producenty 
BIO. Jsme tam jako lektoři nebo 
sami organizujeme. A to je již 
vyhlášeno jarní kolo příjmu PRV 
a OPR, takže šturmujeme. Také 
provádíme školení, dvě v Plzeň-
ském a dvě v Jihočeském kra-
ji, a k tomu konzultační středy. 
Nesmím zapomenout na školení 

pro lesnickou veřejnost. Ta možná 
již v budoucnu nebudou, což mě 
mrzí, protože je pokládám za uži-
tečná. V červnu se k nám nahrnou 
Jednotné žádosti. Bohužel, každý 
správný Čech, Moravan, i Slezan 
nechává příjem žádostí na po-
slední chvíli, takže ze začátku nic 
a pak nastane masakr, ale díky 
elektronizaci se to zvládá. Pak 
si část úředníků dá lehké prázd-
niny, ale inspektoři lítají venku 
jako motorové myši. A pak volá 
Země živitelka! Před ní funguje-
me jako cestovní agentura pro 
některé zúčastněné, je to přece 
u nás doma. Vykonáváme všechny 
přípravy, na veletrh dáváme dva 
až tři lidi na stánek SZIF a dva lidi 
jako koordinátory CSV na stánek 
Venkova. Po Zemi živitelce se na-
dýchneme a už čekáme na den D, 
kdy se spustí vydávání rozhodnutí 
k Jednotné žádosti. Před Vánoci 
malinko vydechneme, přečteme 
si „info“, jak si nevybíráme včas 
dovolenou – a jede to znovu! 
Zatím jsem nemluvil o Národ-
ních dotacích – žádosti přijímá-
me v průběhu roku podle toho, 
jak jsou podepisovány Zásady. 
Zatím papírově, doufám, že až 
se část žádostí překlopí na SZIF 
v horizontu roku 2019, budeme 
je vyřizovat již elektronicky. 

Co vše řeší vaši terénní 
inspektoři a kontroloři 
během kontrol na místě? 
Musejí umět tisíc věcí. Mít v hlavě 
kontrolní řád, zákon o státní kon-
trole, metodické pokyny k dané 
činnosti, mít zmapovanou oblast 
a provést kontrolu podle poky-
nů, umět se pohybovat v terénu, 
zacházet s GPSkou, vědět, jak 
vypadá účetnictví aktivního i ne-
aktivního zemědělce, jak se ozna-
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čují zvířata, že se můžou setkat 
s Českou plemenářskou inspekcí, 
Státní veterinární správou, s lid-
mi z ÚKZÚZ… Musejí být skvělí 
řidiči a být fyzicky zdatní, protože 
někdy se brodí v bahně, jednou 
v červnu na Šumavě napadl i sníh! 
Musejí vědět, jak vypadá zeměděl-
ský stroj, zařízení pivovaru, znát 
jednotlivé druhy ryb, jak má být 
správně zařízen rybník… Kontroloři 
pracují s papírovými spisy i daty 
v elektronické podobě, musejí 
vše nastudovat. Jsou to skuteční 
specialisti v terénu. Z mé strany 
veliký klobouk dolů před nimi. 

Několik let jste pracoval 
na Ministerstvu zemědělství. 
Co vás přivedlo sem na jih? 
Jsem rodilý Jihočech – bydlím 
téměř celý život v Lišově. Vystu-
doval jsem zde Střední zeměděl-
skou školu a v „Budějicích“ fungo-
vala tehdy Provozně ekonomická 
fakulta Vysoké školy zemědělské 
– obor zootechnický. Prožil jsem 
tu studentská léta. Pracoval jsem 
pak v JZD jako hlavní zootechnik, 
začal jsem od píky, což pokládám 
za nejlepší přípravu, jak se naučit 
lidi metodicky řídit. Měl jsem asi 
250 zaměstnanců živočišné výro-
by. 1. listopadu 1986 jsem přišel 
do této budovy na stáž s úkolem 
koordinovat přesuny zvířat, když 
se jim bouraly stáje nad hlavou 
v důsledku výstavby atomky 
v Temelíně. To byla velká ško-

la. Stáž měla být tříměsíční, ale 
já tu zůstal. Scházel mi kontakt 
s provozem, ale zvykl jsem si. 
Poté jsem dostal nabídku na Mi-
nisterstvu zemědělství a výživy, 

později už MZe. V roce 1999 jsem 
byl pověřen, abych začal připra-
vovat pozici vedoucího koordiná-
tora zemědělské sekce komoditní. 
Bydlel jsem v jedné místnůstce 
v Praze a učil se. V tu dobu se 
Česká republika připravovala 
na vstup do EU, vznikla agentura 
SAPARD, poté platební agentura 
APA, v průběhu času se spojily 
tyto a další agentury do platební 
agentury SZIF. Zažil jsem toho 
už hodně. Byla to dlouhá cesta. 

Jakých cílů byste rád 
ještě dosáhl? 
Narodil jsem se roku 1952. Tak 
si to spočítejte. Ještě tak tři čtyři 
roky, jak jsem slíbil, a je nut-
né vychovat si nějaké nástupce. 
Římské smlouvy mají platit i na-
dále (smlouvy o založení Evrop-
ského společenství, pozn. red.), 
takže  SZIF musí fungovat jako 
platební agentura i dál. Budu ještě 
při přejímání Národních dotací, 
mým úkolem je vyškolit pro ten 
účel dalších deset zaměstnanců. 
Asi jim budeme muset postavit 
na trávě venku stan. Mým cílem 
je, aby zemědělci, potravináři, 
lesáci a rybáři v nás měli stá-
le oporu. Abychom vždy uměli 
poradit, pomoct. V Anglii se říká, 
že státní úředník je sluha svých 
klientů, a já to tak také vidím. 
Snažím se usmívat na lidi, i když 
by někdo jiný třeba třískl do stolu. 

Stane se, že máte někdy 
práce „plné zuby“? Jak 
si čistíte hlavu? 
V životě člověk udělá pár chyb, ale 
musí se z nich taky umět poučit. 

Poprvé jsem se poučil, když jsem 
se ocitl pracovně v Praze. Řekl 
jsem si, že tam dělat nebudu, že 
potřebuju kontakt s místy, odkud 
pocházím. Podruhé to bylo v roce 
2015, kdy jsem měl srdeční přího-
du. V nemocnici jsem se rozhodl, 

že opustím některé výkonné funk-
ce v Českomoravské myslivecké 
jednotě. Když mám čas, dělím 
ho mezi svých pět vnoučat, rodi-
nu a myslivost. Moje žena říká, 
že do lesa odchází jeden člověk 
a vrací se úplně jiný. Myslivost 
není jen o lovu, je to péče o ži-
votní prostředí, o zvěř. Navíc je to 
spolková tradice. Máme písemné 
dokumenty, že už v roce 1910 
byl založen Lovecký klub v Lišo-
vě. Myslivci se zasloužili o rozvoj 
sokolnictví, o kynologii, střelectví, 
kterému jsem se taky aktivně vě-
noval. Dvakrát ročně probíhá sou-
těž střelců RO České Budějovice, 
támhle vidíte trofej, kterou jsem 
dvakrát získal. Snažíme se půso-
bit na mládež, spolupracujeme 
s kolegy z bavorské strany. Jede 
nám už čtvrtý přeshraniční projekt 
zaměřený na výchovu dětí. Stavěli 
jsme krmelce, budky pro netopý-
ry, taky probíhal monitoring ra-
dioaktivity u divočáků v důsledku 
Černobylu, tím se budou zabývat 
ještě generace myslivců po nás. 
Za tuhle spolupráci mám taky 
pár zlatých a stříbrných odznaků, 
ale musím brzdit, nechci zpát-
ky na kardiocentrum. Nejvíc mi 
pomáhají vnoučata. Chodíme ven, 
povídám jim o lese, zakrmujeme. 
Máme rituál – odmeteme sníh, 
sedneme si, dostanou sušenku. Tu 
chvilku si vychutnáme. Možná je 
život právě o takových chvilkách.

 Připravila Lucie Kaletová
Foto Jiří Chmel, Petr Cenker SZIF
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EFFIE JAKO EFFECTIVENESS 
Znamená to efektivnost a jde 
o nejprestižnější soutěž na poli 
komerčních komunikací. Ceny 
za nejefektivnější reklamu v Čes-
ké republice se letos udělovaly 
25. října na slavnostním galaveče-
ru v kině Lucerna. Probíhá ve více 
než 30 vyspělých zemích světa, 
v ČR se poprvé konala v roce 
1997. Soutěž EFFIE posuzuje 
efektivitu kampaní, to znamená, 
že se porota nedá ošálit, protože 
posuzuje kromě kreativity také 
měřitelná, prokazatelná data.

DVOJITÉ STŘÍBRO 
Státní zemědělský intervenční 
fond (SZIF) letos na Effie Awards 
Czech Republic představil svou 
kampaň „KLASA: Jak Češi opět 
začali kupovat kvalitní potraviny“. 
Značku Klasa pro kvalitní potra-
viny netřeba představovat. Cílem 
kampaně bylo zvýšení eduka-
ce spotřebitelů na téma kvality 
potravin, tedy proč je důležité 
takové potraviny upřednostnit.
Stříbrné medaile si odnesla hned 

ze dvou kategorií: „Potraviny“ 
a „Veřejné zakázky“. „Pro stát-
ní správu, jako SZIF, je to velký 
úspěch. Vyplývá z toho, že i stát 
umí připravit účelnou kampaň 
s výbornými výsledky a efek-
tivně nakládat s prostředky da-
ňových poplatníků. Navíc jsme 
na letošním ročníku byli jedinou 
společností, která si odnesla ceny 
hned dvě,“ uvádí Martin Še-
bestyán, generální ředitel SZIF.

ÚSPĚCH KVALITNÍCH POTRAVIN
Realita ukazuje, že Češi dávají 
kvalitě zelenou. V loňské spotřebi-

telské soutěži se prodaly bezmá-
la 3 miliony výrobků oceněných 
značkou kvality. Obrat produktů 
Klasa rostl o téměř 5 % rychleji 
než celý trh. Na základě červen-
cové analýzy agentury GfK se 
zjistilo, že tržby značek komu-
nikovaných v kampani vzrostly 
o neuvěřitelných 8 miliard korun 
se ziskem 1,2 miliardy korun. 
Každá vložená koruna do kampa-
ně přinesla 40 korun.

CENA I VLONI
SZIF na kampani spolupracoval 
s reklamními agenturami McCann 
Erickson Prague, 1 Year & More 
Production a Knowlimits. 
Letošní Effie nejsou první. Stříbro 
jsme sklidili i vloni za program 
KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK, 
který také obsadil stříbrnou příčku 
v kategorii „Kampaně veřejné 
správy“. Byl zaměřen na podporu 
potravin s Chráněným označením, 
což čtenářům snadno přiblížíme, 
když řekneme například 
špekáček, lovecký salám nebo 
Olomoucký tvarůžek.

Víte, co je EFFIE? Lidem z marketingové „branže“ nemusíme napovídat, ale pro ostatní 
to může být neznámá. Jedná se o mezinárodní soutěž o nejefektivnější reklamu roku. 
Pokud si někdo myslí, že ve státní sféře  pracují jen „suchaři“, vyvrátíme to hned dvě-
ma čerstvými oceněními. Za kampaň „KLASA: Jak Češi opět začali kupovat kvalitní 
potraviny“ jsme získali dvě stříbrné medaile.
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V SOUTĚŽI EFFIE AWARDS CZECH 
REPUBLIC JSME ZABODOVALI



Příjem žádostí v pátém kole Programu rozvoje venkova (PRV) byl ve znamení velkého 
zájmu, ale také dramatického finále s dobrým koncem. Málokdo by čekal, že se na podání 
žádosti může podepsat také nepříznivé počasí. Zájemců bylo i tentokrát hodně, proto roz-
hodl ministr zemědělství o navýšení alokace. Lze tedy použít příměr: Konec dobrý, všech-
no dobré.
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VZDORUJEME VĚTRU
Závěr příjmu žádostí málem ohro-
zilo špatné počasí. Když se přiblížil 
konečný termín pro jejich podání, 
potýkala se Česká republika s ce-
loplošnými výpadky elektrického 
proudu, které způsobila vichřice. 
A jak už to bývá, řada zájemců 
své žádosti odkládala až na po-
slední chvíli, což se jim tentokrát 
nemuselo vyplatit. Žádosti bylo 
totiž možné podávat pouze elek-
tronicky prostřednictvím Portálu 
farmáře. Ministr zemědělství proto 
posunul konečný termín pro podá-
ní žádostí o dva dny, a to z 30. říj-
na na 1. listopadu. 

PODZIMNÍ KOLO 
je zaměřené na investice do ze-
mědělských, lesnických i potravi-
nářských podniků, ale také na ino-
vace a projekty spolupráce. Žádat 
o dotace se mohlo na projekty 
v rámci jedenácti operací. Zájem 
byl enormní. Ministr zemědělství 
proto navýšil podporu o 880 mili-
onů korun u investic do zeměděl-
ských podniků a pro zpracování 
a uvádění na trh zemědělských 

produktů, které byly nejžádanější. 
Celková částka je nyní přes 4 mili-
ardy korun.
Státní zemědělský intervenční 
fond, který žádosti administru-
je, obdržel celkem 4 976 žádos-
tí, z toho jich doporučil 2 097 
za 4,3 miliardy korun a mezi 
náhradníky je dalších 197 žádostí 
za celkem 0,92 miliardy korun. 
Nejvíce jich bylo podáno dle před-
pokladu na Investice do země-
dělských podniků, a to konkrétně 
na projekty v živočišné výrobě 
do 1 milionu Kč, kdy žadatel hos-
podaří maximálně na 150 hekta-
rech. Pokud by vás zajímalo, kde 

v ČR byl o podzimní kolo PRV nej-
větší zájem, pak to bylo v regionu 
Brno, dále v Českých Budějovicích 
a na třetím místě je region Praha.

KDE SE NAJDETE 
Seznam žádostí, které byly do-
poručeny, nedoporučeny a kteří 
žadatelé jsou v roli náhradníků, je 
k dispozici na www.szif.cz. Žadate-
lé doporučených žádostí a náhrad-
níci dále k žádosti do 31. ledna 
2018 předkládají přílohy. Ti, je-
jichž projekty neuspěly, se mohou 
obrátit na Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond (PGRLF) 
a využít některý z jeho programů 
financování. V podzimním kole se 
administrují také původně nedo-
poručené žádosti z předchozího 
4. kola v rámci operace 8.5.2 Ne-
produktivní investice v lesích. Jde 
o 34 žádostí, které byly 13. listo-
padu dodatečně doporučeny, což 
je pro žadatele určitě potěšitelná 
zpráva. Na tyto žádosti se vztahují 
stejné termíny a lhůty jako pro 
aktuální 5. kolo. Všem přejeme 
s jejich projekty hodně úspěchu 
při další administraci.

„VICHRNÉ“ 5. KOLO PRV

http://www.szif.cz


Univerzální žádost, díky které lze získat finanční podporu hned na několik opatření naráz, 
je pro naše zemědělce něco jako evergreen. Každoročně ji podá zhruba 30 tisíc žadatelů. 
V průběhu roku jsou v této souvislosti důležitá dvě časová období. Jaro, kdy se žádosti 
podávají, a podzim, kdy startují první platby. Opakující se událost, takže žádná novinka, 
a právě tím zemědělce nejspíš potěšíme nejvíc.
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NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ 
ZEMĚDĚLSKÁ DOTACE
je Jednotná platba na plochu, 
neboli SAPS. Celková výměra, 
na kterou se letos žádala podpora, 
je 3,5 milionu ha. Mezi žadatele 
bude rozděleno přes 12 miliard 
Kč, většina peněz je už vyplace-
na. Od 30. října totiž zemědělci 
dostávají 70% zálohu, doplatky se 
začaly vyplácet 1. prosince. 

DRUHÁ V POŘADÍ
Druhá z dotací z Jednotné žádosti 
2017, která se začala letos vyplá-
cet, je podpora na cukrovou řepu. 
Produkce této plodiny spadá mezi 
citlivé sektory v rámci Dobrovol-
ných podpor vázaných na produk-
ci. Cukrovka se pěstuje na 66,5 ti-
síců ha a letos o dotaci požádalo 
889 zemědělců, kteří celkem 
obdrží 433 milionů Kč. 

TŘETÍ DOTACE 
V rámci Jednotné žádosti, na níž 
SZIF vydává rozhodnutí k platbě, 
je LFA. V letošním roce si o ni po-
žádalo 14,5 tisíce zemědělců, vy-
členěno je celkem 2,4 miliardy Kč. 

Jedná se o kompenzační platbu 
pro ty, jejichž zemědělská produk-
ce se potýká s jistým omezením, 
např. v horské oblasti, na půdě 
s nižší výnosností nebo v oblasti 
s řidším osídlením. Platba jim tedy 
vyrovnává dodatečné náklady 
a ušlé příjmy.

DOJNICE A NATURA 2000
jsou posledními dvěma platba-
mi v letošním roce. Chov dojné 
krávy patří také mezi citlivé 
sektory. Žadatelů je 1 825 a cel-
ková částka na dotaci představu-
je 1,3 miliardy Kč. Kompenzační 
platba NATURA 2000 na země-
dělské půdě je určena na pokrytí 
dodatečných nákladů a ušlých 
příjmů v souvislosti s hospodaře-

ním na cenných plochách, kde je 
omezeno hnojení a které se často 
vyskytují ve ztížených přírodních 
podmínkách. Celkově je na toto 
opatření, o které si letos požádalo 
452 žadatelů, vyčleněno 12,8 mili-
onu Kč. Žadatelům doporučujeme, 
aby pro urychlení výplat využili 
možnost vzdání se práva na odvo-
lání. Formulář „Prohlášení o vzdání 
se práva odvolání“ je k dispozici 
na www.szif.cz.
Osevní plochy v ČR zaujímají 
celkovou plochu téměř 2,5 milio-
nu ha. Obiloviny se podílí největší 
měrou, a to téměř 55 %. Nejpopu-
lárnější plodinou na našich polích 
je pšenice ozimá, naopak nej-
menší podíl má kozlíček polníček. 
Konzumní brambory pěstují naši 
žadatelé pouze na polovině pro-
centa plochy.
Co se zastoupení skotu v ČR týká, 
máme téměř milion a půl kusů, 
z toho krávy se podílí 41 %. Pra-
sat máme také milion a půl a ovcí 
přes 217 tisíc. Pro zajímavost uvá-
díme, že od roku 1921 byl nejsil-
nější ročník skotu 1982, u prasat 
1981 a u ovcí 1954 (údaje: ČSÚ).

JEDNOTNÁ ŽÁDOST 2017

http://www.szif.cz


Časy se mění a státní sektor se stává i pro mladé lidi atraktivní pracovní sférou, kde mo-
hou uplatnit své schopnosti, realizovat se a udělat třeba i pěknou kariéru. K tomu je za-
potřebí ze strany zaměstnavatelů dvou věcí: Připravit mladým dobré podmínky a umět je, 
jak se říká, „prodat“. Přesně to dělají každoročně personalisté Fondu na veletrzích pra-
covních příležitostí. A dělají to dobře.
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JOBCHALLENGE 2017
22. listopadu čekalo na všechny 
návštěvníky na brněnském výsta-
višti více než 120 vystavovatelů, 
čili potenciálních zaměstnava-
telů z celé republiky, konkrétně 
z řad českých i mezinárodních 
firem a státní správy. SZIF se zde 
představil prostřednictvím stánku 
studentům a absolventům Masary-
kovy univerzity, Mendelovy univer-
zity a VUT. Mladí absolventi, kteří 
se chtěli zorientovat v profesních 
možnostech, nebo dokonce i stu-
denti, kteří se chtěli před ukon-
čením studia účelně nasměrovat, 
si zde mohli upravit profesní CV 
za pomoci odborníků, navštívit 
zkrášlovací zónu, kde se poučili, 
jak se připravit na pohovor vizuál-
ně, zajít na talkshow s personalis-
ty, navázat osobní kontakty a udě-
lat si osobní průzkum trhu práce. 
Zóna státní správy je sektorem, 
který je poslední roky publikován 
organizátory samostatně jako 
atraktivní profesní lákadlo. Naši 
personalisté poskytli absolventům 

dokonalý servis a odjeli s dojmem 
skutečného zájmu mnoha z nich. 

ABSOLVENT 2017
Renomé si rychle získal nový 
pražský veletrh Absolvent. Ode-
hrával se 28. listopadu v úžas-
ných prostorách historického 
Karolina. Zahájila jej v karolínské 
aule prorektorka pro koncep-
ci a kvalitu vzdělávací činnosti 
prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc. 
Informativní semináře potenciál-
ních zaměstnavatelů s absolventy 
probíhaly paralelně po celý den 
ve dvou sálech. SZIF dostal svůj 
prostor odpoledne v tzv. Zelené 
posluchárně. Naši personalisté 
odpovídali na otázky zejména ze 
strany studentů Přírodovědecké 
fakulty, Právnické fakulty, Filozo-
fické fakulty, Fakulty sociálních 
věd, Pedagogické fakulty, ale i dal-
ších. Program byl podobně pestrý 
jako ten brněnský: Od úpravy CV 
přes informace, co přesně budoucí 
zamětnavatel požaduje, jaká je 
aktuální nabídka pozic konkrétních 

firem a institucí, jaká jsou pravidla 
pracovního pohovoru, až po nejno-
vější trendy na trhu práce, jakým 
je třeba natočení videovizitky, kte-
rá zaměstnavatele určitě zaujme. 
Sociální sítě a videotechnologie 
jsou totiž dostupné pro všechny, 
a tak pochopitelně pronikají i mezi 
prezentace uchazečů o zaměstná-
ní. Je tedy vidět, že jak persona-
listé, tak i uchazeči o zaměstnání 
musí jít s dobou a znát poslední 
„hity“ na trhu práce. 
Nesmíme zapomenout také na ve-
letrhy, které proběhly už začátkem 
roku 2017. Na Veletrhu pracovních 
příležitostí ČZU dalo mnoho stu-
dentů v dotazníku najevo, že stojí 
o odbornou stáž v SZIF. Na Ka-
riérním dni Mendelu v dubnu byl 
zájem studentů vůbec největší. 
O Fondu byli podrobně informo-
váni, aktivně si povídali a kladli 
zasvěcené dotazy. 
Výsledky úsilí našich personalistů 
můžete posoudit mimo jiné i podle 
počtu mladých tváří, které posilují 
řady SZIF.

SZIF NA VELETRZÍCH 
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
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CERTIFIKACE 
POTRAVIN BEZ GMO
Bureau Veritas se aktuálně 
stala první organizací v Česku 
pověřenou udělovat certifikáty 
potravinám vyrobeným bez 
použití geneticky modifikova-
ných surovin. Společnost bude 
při kontrolách zjišťovat soulad 
výrobků s národním standar-
dem Bez GMO, který chrání 
spotřebitele a poskytuje jim 
lepší podmínky výběru potra-
vin. Pověření ke kontrolám 
udělil Spolek pro komodity 
a krmiva, který je zároveň 
tvůrcem standardu.

KVALITNÍ POTRAVINY
Máme mnoho skvělých novinek! Kampaň SZIF na propaga-
ci kvalitních potravin získala ocenění EFFIE Awards 2017, 
jak jste se dočetli v samostatném článku tohoto News-
letteru. V magické Grébovce úspěšně proběhl Vánoční 
Apetit. V Podzimní spotřebitelské soutěži doputovala první 
supervýhra ke šťastné majitelce. A potravinou, o které se 
dozvíte leccos nového, je mouka… 

MOUČNÁ HISTORIE 
„Lépe vydělati na mlatě, nežli pro-
dělati na zlatě,“ říkávali naši před-
kové. Obilí a mouka byly jistotou, 
že všichni budou mít co jíst a že 
se vydělá nějaký ten groš. Zimní 
čas, kdy se slaví Vánoce a ma-
sopust a není k dispozici ovoce 
a zelenina, byl dobou pečení. Staří 
Keltové a Slovani pekli v malých 
keramických píckách chléb v podo-
bě placek. Používali pšenici špaldu, 
žito, oves na kaši a drobnoklasý 
ječmen. Mleli v ručních mlýnech, 
které sestávaly ze dvou plochých 
kulatých kamenů. Vrchní kámen 
byl otočný, měl rukojeť a nazýval 
se „běhoun“. Na spodní kruh byl 
připevněn pomocí středové osy 
a nastavení vzdálenosti přesně ta-
kové, aby se zrno drtilo, zajišťova-

la kovová příčka „papřice“. Běhoun 
vážil 35 kilo. Dnes s ním při ukáz-
kách musí točit silní muži, ale dří-
ve to byla jen práce žen. Asi měly 
pořádné svaly! Během středověku 
se podoba mlýnku neměnila, jen 
se postupně zasadil do dřevěné 
nádoby, aby zrní a mouka nepa-
daly kolem. Hospodyně si namlela 
vždy jen tolik mouky, kolik po-
třebovala na pečení, protože obilí 
se lépe skladovalo v podobě zrn. 
Rozvoj vodních mlýnů nastal až 
v polovině 13. století, ale i pak 
měly jednotlivé domácnosti stále 
svoje mlýnky. 
Prostý chléb se pekl z hrubě umle-

té mouky. Kilogram hrubé mouky 
se v mlýnku mlel asi 15 minut. 
Mouka pak obsahovala plevy, otru-
by a také křemenný prach z omle-
tých kamenů. Mnohem pracnější 
však bylo získat jemně umletou 
mouku na bílé pečivo. Po prvním 
mletí se musela prosít a ještě dva-
krát projít mlýnkem a sítem. Bílé 
a tmavé pečivo se nerozlišovalo 
podle druhu obiloviny, ale pod-
le zpracování mouky. Klima bylo 
u nás ve 13. století natolik přízni-
vé, že se pšenice pěstovalo stejně 
tolik jako žita a byla i stejně levná. 
Jedli ji všichni, chudáci i páni.
Krupky z obilí se získávaly hrubým 
pomletím nebo tlučením v kamen-
né stoupě. S vyfoukáváním plev 
se nikdo nenamáhal a nejspíš to 

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Že se vánoční jehličnan objevil 
v Čechách až roku 1812, to se 
celkem ví. Postavil jej pro své 
přátele ředitel stavovského 
divadla Jan Karel Leibich. 
České domácnosti převzaly 
zvyk až o desítky let později. 
Stromky se zdobily perníčky, 
ovocem a papírovými 
ozdůbkami. Leibich se 
nechal inspirovat Němci. Jak 
se ale zvyk dostal k nim? 
Prý od opata Kolumbána, 
který žil v 6. století v Irsku. 
Byl misionářem v Bretani 
a Burgundsku a přemýšlel, 
jak nasměrovat tamní pohany 
(Kelty) ke Kristu. Ozdobil 
tedy pochodněmi ve tvaru 
kříže prastarý jehličnan, 
který pohané o zimním 
slunovratu uctívali. Rozsvícený 
strom mu přilákal široké 
publikum, kterému Kolumbán 
přednesl kázání o narození 
Ježíška. Hezké, že?

DOPORUČENÉ 
„RYBÁŘSKÉ ŽÁDOSTI“
SZIF zveřejnil Přehled dopo-
ručených žádostí o podporu 
pro Opatření 5.2.b) z deváté 
výzvy příjmu OP Rybářství 
2014–2020. U doporučených 
žádostí by žadatelé neměli za-
pomenout doložit na příslušný 
RO SZIF kompletní dokumen-
taci k zrealizovanému zadá-
vacímu řízení s již podepsa-
nou smlouvou s dodavatelem 
do 10 týdnů od vyhotovení 
tohoto seznamu. Doručení 
probíhá prostřednictvím Portá-
lu farmáře.
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NÁVŠTĚVA 
Z ÁZERBÁJDŽÁNU
Pro některé země používá EU 
program TAIEX, z něhož jsou 
financovány cesty odborníků 
za účelem sbližování legisla-
tivních a jiných postupů. Zá-
stupci ázerbájdžánského mini-
sterstva zemědělství navštívili 
na čtyři dny SZIF, aby zde zís-
kali základní informace, jakým 
způsobem naše platební agen-
tura poskytuje a kontroluje 
dotace na obhospodařovanou 
plochu. Ázerbájdžánci nešetřili 
slovy chvály nad systémem 
Fondu a rádi by rozšířili spo-
lupráci i pro další období.

bylo opravdu zdravé. Z krupek se 
vařila bohatá škála kaší, převážně 
sladkých, protože ty Češi milovali. 
Těsto na chléb se zadělávalo 
v díži, která byla svým způsobem 
posvátná. Nesmělo se na ni sedat 

a o svátcích se dávala na zápra-
ží, aby přivolala Boží požehná-
ní. Roztopit pec na chleba dalo 
práci a v létě to zvyšovalo vedro 
v domě, peklo se tedy jednou 
za týden. Nejprve se jedl čerstvý 
chléb, potom, když začal tvrdnout, 
se usušil a rozdrtil do kaše, kte-
ré se říkalo „varmuža“, nebo se 
dělaly velmi populární „topénky“. 
Do chlebového těsta se dávaly 
i přísady jako med, lesní a zahrad-
ní ovoce, tvaroh a mák. Tomuto 
výrobku se sice říkalo koláč, ale 
byl to prostě chléb na sladko. 
Chcete si zkusit navařit populár-
ní varmužu? Potřebujete sušený 
chléb, červené víno, koření (jako 
do svařáku) a med. S přidáním 
sušených švestek byla černá, 
sušené brusinky nebo višně ji 
barvily dočervena, petržel pěsto-
vaná za oknem dozelena. Největší 
hit byla oranžová kaše obarvená 
drahým šafránem. Do té se při-
dával česnek a škvarky. Mlýnek 

asi nevlastníte, a tak doporučuje-
me mouku našich certifikovaných 
značek. Můžete z ní upéct vlastní 
chléb a teprve, až vám ztvrdne, 
přijde na řadu kaše. Dobrou chuť!

ŽOFÍN: PRVNÍ VÝHRA 
A OCENĚNÍ KLASA 
Jeden ze tří vozů Škoda Fabia pu-
toval do dámských rukou! Během 
slavnostního udělování certifikátů 
KLASA 24. listopadu na Žofíně 
proběhlo rukou ministra země-
dělství losování, v němž štěstěna 
přála paní Daniele Hrabalové z Jir-
kova. Gratulujeme! Soutěž trvá až 
do 14. ledna 2018. Více na akade-
miekvality.cz. V rámci žofínského 
večera bylo oceněno 11 výrobců 
s 32 výrobky. Milovníci kvalitních 
potravin mají opět větší výběr.

REGFOODFEST 

Na populárním Festivalu krajových 
specialit, regionálních potravin 
a vína RegFoodFest proběhne pre-
zentace značky Regionální potravi-
na, na níž se  SZIF chystá v plném 
nasazení již od listopadu. Vše se 
odehraje od 18. do 21. ledna 2018 
na brněnském výstavišti v pavi-
lonu P. Návštěvníci mohou ochut-
nat i koupit to nejlepší z českých 
a moravských regionů.

VÁNOČNÍ APETIT 
PIKNIK V GRÉBOVCE 
Od 8. do 10. prosince proběhl 
Apetit Piknik v pražském histo-
rickém parku – vinici Grébovka 
na Vinohradech. Připravil jej tým 
Fondu ve spolupráci s časopisem 
Apetit. Klasáček pobavil spoustu 
návštěvníků a ochutnávky kvalit-
ních potravin potěšily všechny pří-
tomné. Vyřádily se i děti, pro které 
byla připravena spousta atrakcí.

NÁRODNÍ DOTACE
Vláda schválila národní dotač-
ní programy pro české ze-
mědělství na rok 2018, které 
jí předložil ministr Marian 
Jurečka. Z národních zdrojů 
získá zemědělství přibliž-
ně 2 miliardy korun. Peníze 
půjdou například na zlepšení 
genetického potenciálu zvířat, 
pohodu hospodářských zvířat, 
kvalitu produkce a největší 
částka ve výši 600 milionů ko-
run do Nákazového fondu.

NÁHRADA 
ZA JARNÍ MRAZY
Ovocnáři a lesní školkaři 
dostanou částečnou náhradu 
za letošní mrazy. Ministerstvo 
zveřejnilo „Zásady, kterými 
se stanovují podmínky 
pro poskytování dotací 
na zmírnění škod způsobených 
jarními mrazy na ovocných 
kulturách a v lesních 
školkách v dubnu a v květnu 
2017“. Jako kompenzace 
bude rozděleno celkem 
208 milionů korun.

RYBÁŘI 
„DOSTALI PŘIDÁNO“
Ministr Jurečka zvýšil podporu 
pro 11. výzvu Operačního 
programu Rybářství 
o 69 milionů korun. Částka je 
po navýšení 352,5 milionu Kč. 
Celkem přišlo 168 žádostí, 
největší zájem byl o investice 
do akvakultury, za které 
lze například vybudovat či 
odbahnit rybníky nebo si 
pořídit nové sádky a líhně.
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A g r o f ó r y
VÁNOČNÍ JARMARK SZIF
Jako již tradičně, zaměstnanci 
Fondu připravili Vánoční 
dobročinný jarmark, kde 
se nabízejí všemožné 
rukodělné výrobky, ale 
i rozličné dobroty. Všechny 
věci počínaje vánočními 
ozdobami přes šperky až po 
výborné zavařeniny a chutné 
pečivo jsou jejich dílem. Celý 
výtěžek akce jde na pomoc 
handicapovaným dětem.

STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY 
Prezentačně prodejní vele-
trh s puncem kvality pro-
běhl v Praze – Letňanech 
od 7. do 10. prosince. Vánoční 
výzdoba byla úchvatná a přilá-
kala opravdu hodně návštěv-
níků. Měli možnost zakoupit 
výrobky oceněné logy Klasa 
a Regionální potravina od 15 
výrobců. U vánočního stromu 
si děti nazdobily perníčky a ro-
diče dostali k nákupu kvalit-
ních potravin vánoční dárek.

ZAHRANIČNÍ SPOLU-
PRÁCE S MOLDAVSKEM
SZIF se podílí spolu s Rakous-
kem a Polskem na budování 
moldavské platební agentury, 
jejímž posláním je rozdělovat 
zemědělské dotace. Děje se 
tak v rámci twinningového 
programu, což je nástroj EU 
pro partnerské země, určený 
především k předávání insti-
tucionálních zkušeností. Co 
všechno je potřeba připravit, 
jaké podmínky stanovit a pl-
nit, jaké databáze vést a další 
nezbytnosti, to vše v letošním 
roce v Kišiněvě vysvětlova-
li experti Fondu při celkem 
22 misích.

BRNĚNSKÉ 
VÁNOČNÍ TRHY
Nezůstaly za těmi pražskými 
pozadu co do krásy, ani co 
do kvality nabízených výrob-
ků. Odehrály se na brněnském 
výstavišti od 8. do 17. 12. Vy-
stoupilo zde mnoho známých 
umělců, aby přispěli k vánoční 
pohodě, konala se také gas-
tronomická šou. I zde se 
prezentovaly kvalitní potraviny 
a měly úspěch! Soudě podle 
toho, jak šly na odbyt, ozdobí 
mnoho vánočních stolů.

Tři přání? Ty mám já! Propagace akvakultury, 
recirkulace a transfer vědeckých poznatků, ty moulo!


