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1

Úvod

Na základě § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu, v platném znění, zpracoval SZIF a prostřednictvím Ministerstva zemědělství
předkládá vládě ČR „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok
2018“. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2018 vychází z přidělených dotací z kapitoly
Ministerstva zemědělství pro SZIF oznámených správcem kapitoly dne
24. července 2017 a dne 5. října 2017. Dle přílohy č. 3 dopisu Ministerstva financí
ze dne 28. června 2017 pod č.j.: MF-19159/2017/1904-3 byl v návrhu rozpočtu SZIF
na rok 2018 pro převod finančních prostředků použit kurz 26 CZK/EUR.
Přidělené dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018 na
Program rozvoje venkova a správní výdaje plně nepokrývají předpokládané
výdaje SZIF v roce 2018. Chybějící finanční prostředky budou kryty z nároků
z nespotřebovaných výdajů z předchozích let a ze zůstatku finančních prostředků
z roku 2017, které budou do rozpočtu SZIF zahrnuty v rámci jeho I. změny.
Na správní výdaje na rok 2018 nejsou vzhledem ke stanovené dotaci kapitoly
MZe plně zajištěny prostředky na technologické komponenty, vybavení, bezpečnostní
komponenty a infrastrukturu pro informační systémy a aplikace SZIF.
Pro sestavení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2018 byly použity následující zdroje:
Příjmy:
-

-

dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2018 ve výši 34 088 455 tis. Kč,
z toho dotace ze státního rozpočtu ve výši 7 460 303 tis. Kč a dotace z rozpočtu EU
ve výši 26 628 152 tis. Kč,
ostatní příjmy celkem ve výši 298 789 tis. Kč, z toho finanční dávka z výroby cukru
včetně podílu na dávkách z cukru ve výši 60 tis. Kč, tržby z prodeje ve výši
174 363 tis. Kč, příjmy na technickou pomoc Programu rozvoje venkova ve výši
122 000 tis. Kč, ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 60 tis. Kč a transfer
ze zahraničí na twinningový projekt ve výši 2 306 tis. Kč.

Ostatní zdroje:
-

zápůjčka na intervenční nákupy ve výši 245 800 tis. Kč.
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Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská
politika

2.1 Přímé platby
Přímé platby v roce 2018 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu
pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
(Greening), Platbu pro mladé zemědělce, Dobrovolné podpory vázané na produkci
a Přechodné vnitrostátní podpory.
Obálky na přímé platby pro roky 2015 až 2020 vycházejí z nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2015/851, v platném znění.
Jednotná platba na plochu (SAPS)
Tato platba se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 640/2014, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 641/2014, prováděcím nařízením
Komise (EU) č. 809/2014, v platném znění a nařízením vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
V rámci SAPS lze žádat o poskytnutí finanční podpory na ornou půdu, úhor, trvalý
travní porost, trávy na orné půdě, vinice, chmelnice, ovocný sad, školku, rychle rostoucí
dřeviny, jinou trvalou kulturu a na zalesněnou půdu, která splňuje podmínky pro obdržení
dotace. Tato půda musí být vedena v Evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských
vztahů.
Platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí
(Greening)
Součástí dotačního opatření SAPS je Platba pro zemědělce dodržující zemědělské
postupy příznivé pro klima a životní prostředí (Greening). Legislativně se tato platba řídí
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 639/2014, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, prováděcím
nařízením Komise (EU) č. 641/2014, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 809/2014,
v platném znění a nařízením vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Platba pro mladé zemědělce
Platí pro žadatele (fyzické i právnické osoby) o platbu SAPS, kteří splňují podmínky
pro mladé zemědělce dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a řídí
se nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 641/2014, v platném znění a nařízením vlády ČR č. 50/2015 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS)
Dobrovolné podpory vázané na produkci se řídí nařízením vlády ČR č. 50/2015 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. V rámci VCS lze žádat o poskytnutí finanční podpory
na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, chmele, ovocných druhů s velmi
vysokou pracností, ovocných druhů s vysokou pracností, konzumních brambor,
zeleninových druhů s velmi vysokou pracností, zeleninových druhů s vysokou pracností,
cukrové řepy, bílkovinných plodin a na chov telete masného typu, krávy chované v systému
chovu s tržní produkcí mléka, bahnice nebo chov kozy.
Obálka na přímé platby pro rok 2018 je stanovena v nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2015/851, v platném znění a činí po přepočtu
stanoveným kurzem 26 CZK/EUR 22 404 408 tis. Kč z rozpočtu EU.
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Přechodná vnitrostátní podpora (PVP)
Přechodná vnitrostátní podpora vychází z nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s Přístupovou smlouvou EU s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1307/2013 je novým členským zemím povoleno dorovnávat přímé platby
z vlastních zdrojů. S ohledem na potřebu cílené podpory u některých komodit se vybírají
komodity, které budou dorovnány v maximálně možné výši. Výplata přechodné vnitrostátní
podpory je vázána na SAPS. Tedy výplata se provede až po nabytí právní moci rozhodnutí
SAPS.
Na přechodnou vnitrostátní podporu byly na rok 2018 stanoveny finanční
prostředky po přepočtu stanoveným kurzem 26 CZK/EUR ve výši 732 914 tis. Kč
ze státního rozpočtu.

2.2 Společná organizace trhu
2.2.1 Finanční podpory
Mléko do škol
Od školního roku 2017/2018 se projekt Mléko do škol zásadně mění.
Program vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení
Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění, prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39
a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění. Podmínky
pro čerpání podpory z finančních zdrojů ČR jsou stanoveny v nařízení vlády ČR č. 74/2017
Sb., v platném znění.
U reformovaného projektu je nově stanoven rozpočtový strop a členský stát má
stanovenou obálku. Nově jsou také zavedena doprovodná vzdělávací opatření, na která
musí členský stát vyčlenit část finančních prostředků z celkové obálky.
Cílem projektu je zlepšení zdravých stravovacích návyků žáků, vyšší zapojení škol
a prioritní podpora spotřeby konzumního mléka a neochucených mléčných výrobků, které
mají klesající trend. U ochucených mléčných výrobků pouze přírodním aromatem je
stanovena maximální výše podpory EU na mléčnou složku na 27 €/100 kg. Aby bylo
vyhověno specifickým výživovým omezením některých dětí, mohou být v rámci projektu
dodávány mléčné výrobky se sníženým obsahem laktózy, nově jsou do projektu zahrnuty
také výrobky ekologického zemědělství.
Na základě zavedení změn vyplývajících z nařízení vlády ČR č. 74/2017 Sb.,
dochází od školního roku 2017/2018 k zavedení dodávání zdarma neochuceného
mléka a mléčných výrobků, a dále povinnosti ČR zavést od školního roku
2017/2018 doprovodná vzdělávací opatření.
Na tuto podporu se v roce 2018 předpokládá vyplatit celkem 319 784 tis. Kč,
z toho 270 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 49 784 tis. Kč z rozpočtu EU.
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Poskytování této podpory se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1368, nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, v platném znění a nařízením vlády ČR
č. 197/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2018 se na podporu zlepšení výroby včelařských produktů a jejich
uvádění na trh předpokládá vyplatit 77 500 tis. Kč. Odhad výše finančních prostředků
vychází z částky stanovené pro ČR prováděcím rozhodnutím EK o schválení vnitrostátních
včelařských programů pro období 2017 až 2019. Opatření je financováno 50 % ze státního
rozpočtu a 50 % z rozpočtu EU.
Podpora pro organizace producentů ovoce a zeleniny s OP
Tato podpora vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění a nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
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Podpory jsou vypláceny na základě plnění schválených operačních programů.
Celková částka podpory se v roce 2018 předpokládá v objemu 110 000 tis. Kč
z rozpočtu EU.
Mimořádná opatření v odvětví ovoce a zeleniny
V souvislosti s mimořádnou situací na trhu s ovocem a zeleninou vyhlašuje Evropská
komise opatření, poskytující pěstitelům ovoce a zeleniny mimořádné podpory. V minulosti
byla tato opatření uplatněna v roce 2011 z důvodu výskytu bakterie E.coli a v roce 2014
a 2015 v souvislosti s ruským zákazem dovozu některých produktů, včetně ovoce
a zeleniny. S tímto typem podpory se počítá i v roce 2018.
Předpokládaná výše podpory v roce 2018 činí 6 000 tis. Kč z rozpočtu EU.
Jednalo se o přechodná mimořádná opatření, proto se předpokládá, že tento typ podpory
bude ukončen v létě 2018.
Ovoce a zelenina do škol
Program vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013,
nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění, prováděcího nařízení Komise (EU)
2017/39, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, v platném znění
a nařízení vlády ČR č. 74/2017 Sb., v platném znění.
Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Na spolufinancování ze strany ČR je třeba přidělit 220 000 tis. Kč z důvodu navýšení cílové
skupiny též o žáky druhého stupně ZŠ, což představuje nárůst cca 338 000 dětí
a poskytování podpory též na DPH u doprovodných vzdělávacích opatření, které se
v předchozích letech nehradilo. Zmíněné změny vycházejí z nového nařízení vlády
č. 74/2017 Sb., v platném znění.
Pro fungování projektu je důležité, aby byl zachován roční finanční limit na produkty
na žáka alespoň ve výši 320 Kč a roční limit na doprovodná opatření se s ohledem na DPH
zvýšil alespoň na 50 Kč na žáka.
Na základě zavedení změn vyplývajících z nařízení vlády ČR č. 74/2017 Sb.,
dochází od školního roku 2017/2018 k rozšíření cílové skupiny v rámci projektu
o druhý stupeň základních škol.
V roce 2018 se na tento program proto předpokládá vyplatit celkem
330 324 tis. Kč, z toho 220 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 110 324 tis. Kč z rozpočtu
EU.
Podpora soukromého skladování mlékárenských výrobků
Podpora je realizována na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, nařízení Komise (ES) č. 826/2008, nařízení Rady (EU) č. 1370/2013,
nařízení Komise (EU) 2016/1238 a nařízení Komise (EU) 2016/1240, v platném znění.
Podobně jako u intervenčních nákupů se v případě režimu soukromého skladování másla
a sušeného odstředěného mléka jedná o opatření sloužící k udržování rovnováhy na trhu
s mléčnými výrobky. Výše podpory vychází z trendu využívání opatření v ČR v minulých
letech a je stanovena s ohledem na již uzavřené dlouhodobé smlouvy o skladování
v nejnižší předpokládané výši.
Na podporu soukromého skladování mlékárenských výrobků budou v roce
2018 vyčleněny finanční prostředky ve výši 37 200 tis. Kč z rozpočtu EU.
Podpora soukromého skladování vepřového masa
Podpora soukromého skladování vepřového masa je realizována na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Rady (EU) č. 1370/2013,
nařízení Komise (EU) 2016/1238 a nařízení Komise (EU) 2016/1240, v platném znění.
Režim soukromého skladování vepřového masa je součástí záchranné sítě na trhu
EU. Režim byl v minulosti několikrát úspěšně využit při řešení nerovnováhy na trhu (včetně
ČR), proto by měly být nadále vyčleňovány prostředky pro potřeby zajištění trhu i přes to,
že v době posledního otevření tohoto režimu nebyl v ČR zájem o využití této podpory
zaznamenán. Výše podpory je stanovena v nejnižší předpokládané výši.
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Na tuto podporu se v roce 2018 odhaduje vyplatit 13 300 tis. Kč
z rozpočtu EU.
Podpora soukromého skladování cukru
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise
(EU) 2016/1238 a nařízení Komise (EU) 2016/1240, v platném znění, může být v průběhu
roku 2018 zahájeno soukromé skladování cukru. Vzhledem k plánovanému zrušení
cukerných kvót je zahájení tohoto režimu pravděpodobnější než v minulých letech.
Odhadovaná výše podpory na rok 2018 činí 26 531 tis. Kč z rozpočtu EU.

2.2.2 Vývozní subvence
Vývozní subvence je podpora určená k překlenutí rozdílu mezi cenami na trhu EU
a cenami na světovém trhu při vývozu zemědělských výrobků nebo potravin, jejichž vývoz
je žádoucí z hlediska stability trhu EU.
Sazby vývozních subvencí na jednotlivé komodity stanovuje Evropská komise.
Vývozní subvence jsou vypláceny pouze z rozpočtu EU.
Administrace vývozních subvencí je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, nařízení
Komise (ES) č. 376/2008, nařízení Komise (ES) č. 612/2009 a nařízení vlády ČR
č. 181/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z údajů o vyplacených subvencích při vývozu
do zemí mimo EU od roku 2016 a z vývoje sazeb vývozních subvencí v tomto období
(nulové sazby). Režim vývozních subvencí je v období 2014-2020 součástí tzv. záchranné
sítě a bude spuštěn pouze v případě významnějších dlouhotrvajících výkyvů na trhu
příslušných komodit.
Na vývozní subvence na nezpracované výrobky se předpokládá v roce 2018
čerpání finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu EU. Na vývozní
subvence na zpracované výrobky se nepředpokládá v roce 2018 čerpání finančních
prostředků.

2.2.3 Dotace a odvody
Dotací se rozumí úhrada rozdílů mezi výrobními náklady a tržními cenami.
Odvodem je finanční dávka z regulované výroby daného zemědělského výrobku.
Finanční dávka z přebytkového množství vyrobeného cukru
Výběr finanční dávky z přidělené kvóty na cukr dle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 a nařízení Komise (ES)
č. 952/2006, v platném znění skončí dne 30. záři 2017 dle čl. 232 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
V roce 2018 bude vybírán poplatek z přebytku vyrobeného cukru nad kvótu
platnou pro cukrovarnické podniky v hospodářském roce 2016/2017 odhadem
ve výši 50 tis. Kč jako sankce za nedodržení předpisů, nebo v rámci zavedených
mimořádných opatření, kdy mohou cukrovarnické podniky za určitý poplatek prodat
nadkvótový cukr na trhu EU.
Podpora na restrukturalizaci a přeměnu vinic
Výše sazeb je dána nařízením vlády ČR č. 142/2014 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a je závislá na počtu podaných žádostí.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, je
na programy podpor SOT s vínem od roku 2014 určeno každoročně 5 155 tis. €. Jejich
rozdělení mezi podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic a podporu na investice v rámci
SOT s vínem je upraveno pětiletým plánem podpor (pro období 2014 až 2018).
Předpokládaná doba čerpání je od 1. července do 15. října 2018.
Pro rok 2018 budou na tuto podporu vyčleněny finanční prostředky ve výši
111 348 tis. Kč z rozpočtu EU.
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Podpora na investice v rámci SOT s vínem
Maximální možná výše podpory je upravena nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění a nařízením vlády ČR č. 142/2014 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a je závislá na souhrnu způsobilých výdajů v jednotlivých
žádostech.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, je
na programy podpor SOT s vínem od roku 2014 určeno každoročně 5 155 tis. €. Jejich
rozdělení mezi podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic a podporu na investice v rámci
SOT s vínem je upraveno pětiletým plánem podpor (pro období 2014 až 2018).
Předpokládaná doba čerpání je od 1. května do 15. října 2018.
V roce 2018 se předpokládá na tuto podporu vyplatit 27 837 tis. Kč
z rozpočtu EU.

2.2.4 Intervenční nákupy
Intervenčním nákupem se rozumí nákup zemědělských výrobků nebo potravin
v zájmu udržení konkurenceschopnosti zemědělství EU, který funguje jako záchranná síť
využívaná v období krize a při narušení fungování komoditních trhů s cílem zabránit
nežádoucímu poklesu tržní ceny.
Mlékárenské výrobky
Intervenční nákup mlékárenských výrobků
Intervenční nákup másla a sušeného odstředěného mléka (SOM) je realizován
na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise
(EU) 2016/1238, nařízení Komise (EU) 2016/1240 a nařízení Komise (EU) č. 1272/2009
a nařízení Rady (EU) č. 1370/2013, v platném znění.
Intervenční cena másla je dlouhodobě stanovena na 2 217,51 €/t másla.
Za předpokladu, že se bude v roce 2018 nakupovat 500 tun másla za intervenční cenu, lze
očekávat výdaje na nákup ve výši 34 500 tis. Kč včetně DPH. Tyto prostředky budou
čerpány od května do prosince 2018.
Intervenční cena SOM je dlouhodobě stanovena na 1 698 €/t SOM. Předpokládané
výdaje na nákup 1 tis. tun SOM budou v roce 2018 činit 52 800 tis. Kč včetně DPH.
Intervenční skladování mlékárenských výrobků
Intervenční skladování másla a SOM probíhá v souladu s nařízením Komise (EU)
č. 906/2014 a nařízením Komise (EU) č. 907/2014, v platném znění.
Výdaje na naskladnění, skladování a vyskladnění másla se v návaznosti na plány jeho
nákupu a prodeje předpokládají celkem ve výši 1 359 tis. Kč včetně DPH, z toho 310 tis. Kč
ze státního rozpočtu a 1 049 tis. Kč z rozpočtu EU.
Předpokládané výdaje na naskladnění, skladování a vyskladnění SOM budou činit
celkem 1 437 tis. Kč včetně DPH, z toho 810 tis. Kč ze státního rozpočtu a 627 tis. Kč
z rozpočtu EU.
Celkové výdaje na nákup, naskladnění, skladování a vyskladnění
intervenčních zásob másla a SOM se v roce 2018 předpokládají ve výši
90 096 tis. Kč včetně DPH, z toho 88 420 tis. Kč ze státního rozpočtu
a 1 676 tis. Kč z rozpočtu EU.
Výdaje na nákup másla a SOM ve výši 87 300 tis. Kč budou financovány
zápůjčkou Ministerstva financí.
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Obiloviny
Intervenční nákup obilovin
Intervenční nákup obilovin je realizován na základě nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise (EU) 2016/1238, nařízení Komise (EU)
2016/1240, nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 a nařízení Rady (EU) č. 1370/2013,
v platném znění.
Intervenční cena je dlouhodobě stanovena na 101,31 €/t obilovin. Dále může být
intervenční cena upravena o příplatky a srážky za kvalitativní parametry obilovin, náklady
na přepravu dle vzájemné polohy nabízejícího skladu, intervenčního skladu uvedeného
v nabídce a intervenčního skladu přejímky a náklad na vyskladnění z nabízejícího skladu.
Předpokládané výdaje na nákup 50 tis. tun pšenice v hospodářském roce
2018/2019 budou činit 158 500 tis. Kč včetně DPH, z toho na přepravné za zboží, které
bude naskladněno v hospodářském roce 2018/2019, se předpokládají výdaje ve výši
900 tis. Kč včetně DPH.
Intervenční skladování obilovin
Intervenční skladování obilovin probíhá v souladu s nařízením Komise (EU)
č. 906/2014 a nařízením Komise (EU) č. 907/2014, v platném znění.
Výdaje na naskladnění, skladování a vyskladnění pšenice se v návaznosti na odhady
jejího nákupu a prodeje v roce 2018 předpokládají celkem ve výši 25 410 tis. Kč včetně
DPH, z toho 9 196 tis. Kč ze státního rozpočtu a 16 214 tis. Kč z rozpočtu EU.
Celkové výdaje na nákup, naskladnění, skladování, vyskladnění a přepravu
intervenčních zásob obilovin se v roce 2018 předpokládají ve výši 183 910 tis. Kč
včetně DPH, z toho 167 696 tis. Kč ze státního rozpočtu, 16 214 tis. Kč z rozpočtu
EU.
Výdaje na nákup obilovin ve výši 158 500 tis. Kč budou financovány
zápůjčkou Ministerstva financí.

2.2.5 Podpora propagace zemědělských produktů
Administrace propagačních programů pro zemědělské produkty spolufinancované
EU probíhají na základě nařízení Rady (ES) č. 3/2008, o informačních a propagačních
opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích
a nařízení Komise (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 3/2008.
Od 1. prosince 2015 vstoupila v platnost nová propagační politika, která se řídí
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014, nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/1831,
v platném znění. V novém režimu propagace bude zajišťovat členský stát pouze
administraci jednoduchých programů, byla zrušena finanční účast členského státu
na programech, začátek administrace programů v novém režimu propagace se očekává v
listopadu 2017 s první výplatou finančních prostředků na přelomu r. 2018/2019 (pokud
budou žádosti z České republiky schváleny).
Pro programy schválené do 30. listopadu 2015 zůstává nadále v platnosti nařízení
Rady (ES) č. 3/2008 a nařízení Komise (ES) č. 501/2008, v platném znění. Programy
schválené ve stávajícím režimu propagace budou na SZIF administrovány do roku 2019
podle současného modelu administrace a těchto platných nařízení.
V roce 2018 budou probíhat 2 propagační programy: propagace chráněných
označení původu II (žadatel Potravinářská komora ČR), propagace mléčných výrobků
ve třetích zemích II - Libanon, Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie (žadatel
Českomoravský svaz mlékárenský). Částky na roky 2018 vychází ze smluv, které jsou
uzavřeny s žadateli.
V dubnu 2017 předložili žadatelé z ČR 2 propagační programy ke schválení propagace evropského zemědělství (žadatel Agrární komora ČR) a propagace chráněných
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označení původu III (žadatel Potravinářská komora ČR). Rozhodnutí o schválení programů
bude známo do 30. listopadu 2017.
V roce 2018 se na propagační opatření předpokládá vyplatit celkem
53 900 tis. Kč, z toho 20 300 tis. Kč ze státního rozpočtu a 33 600 tis. Kč
z rozpočtu EU.

2.2.6 Ostatní výdaje související se SOT
Ostatní výdaje související se SOT celkem – jde o finanční rezervu na mimořádná
opatření po zkušenostech z minulých let (mimořádné podpory na přizpůsobení
pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, mimořádná
podpora na snížení produkce mléka, mimořádné podpory pro prasnice a dojnice atd.).
V roce 2018 SZIF očekává prohloubení krize mléčném sektoru, která se může projevit jak
v oblasti intervenčních opatření, tak v oblasti mimořádných podpor pro producenty. Situace
na trhu s vepřovým masem také není stabilizována a tržní cena padá. Dále se dají očekávat
mimořádné situace a aktivizace záchranné sítě u komodity cukr, kde v roce 2018 končí
cukerné kvóty a v případě potřeby by mohlo jít jak o podporu soukromého skladování, tak
i o jinou mimořádnou podporu, která by byla obdobou mimořádné podpory, jaké jsme
poznali u jiných komodit.

2.3 Program rozvoje venkova včetně Horizontálního plánu rozvoje
venkova
2.3.1 Program rozvoje venkova (PRV)
Evropská komise dne 26. května 2015 oficiálně schválila programový dokument
Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Program rozvoje venkova se zaměřuje
prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské
produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků
Programu rozvoje venkova je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení
konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských
podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.
První příjem projektových Žádostí o dotaci v novém programovém období proběhl
v říjnu 2015, jejichž proplácení probíhá od konce roku 2016. Příjem Žádostí o dotaci
druhého kola proběhl v termínu 3. - 23. května 2016, proplácení těchto žádostí probíhá
od února 2017. Příjem Žádostí o dotaci třetího kola proběhl v termínu 11. - 31. října 2016,
proplácení těchto žádostí probíhá od poloviny roku 2017. Příjem Žádostí o dotaci čtvrtého
kola proběhl v termínu 4. - 24. dubna 2017, proplácení těchto žádostí bude probíhat
od konce roku 2017.
Příjem žádostí o dotaci na environmentální opatření v rámci jednotné žádosti
probíhá každoročně do 15. května. Platby z rozpočtu nového programového období však
zahrnují i výplatu starých závazků uzavřených v rámci Programu rozvoje venkova 2007 2013 příp. Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) 2004 - 2006.
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 se řídí nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1305/2013, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, nařízením
Rady (EU) č. 1311/2013, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,
prováděcím nařízením Komise (EU) č. 215/2014, prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 288/2014, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, nařízením
Komise (EU) č. 651/2014, nařízením Komise (EU) č. 702/2014, nařízením Komise
v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 808/2014, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 809/2014, prováděcím nařízením
Komise (EU) č. 821/2014, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 834/2014, nařízením
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014, nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 907/2014, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 908/2014, prováděcím
nařízením Komise (EU) č. 1011/2014, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 1378/2014, v platném znění.
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Názvy projektových a environmentálních opatření Programu rozvoje venkova jsou
převzaty z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014, v platném znění.

2.3.2 Projektová opatření Programu rozvoje venkova
1 - Předávání znalostí a informační akce
Opatření je zaměřeno na investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného
výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení. Jeho účelem je přispět k dosažení
konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a přispět k zajištění
udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.
- Podopatření 1.1 Podpora odborného vzdělávání a získávání dovedností
- Podopatření 1.2 Podpora demonstračních činností a informačních akcí
2 - Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství
Opatření je zaměřeno na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
ochranu životního prostředí a podporu účinného využívání zdrojů. Jeho účelem je přispět
k zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a zmírňování dopadů v oblasti změn
klimatu.
- Podopatření 2.1 Podpora s cílem pomoci využívat poradenské služby
4 - Investice do hmotného majetku
Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti podniků v odvětví
zemědělství, potravinářství a lesnictví při udržitelném hospodaření s přírodními zdroji.
- Podopatření 4.1 Podpora na investice do zemědělských podniků
- Podopatření 4.2 Podpora na investice do zpracování, uvádění na trh nebo vývoje
zemědělských produktů
- Podopatření 4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem,
modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví
6 - Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti
Opatření je zaměřeno na zahájení a rozvoj zemědělské i nezemědělské
podnikatelské činnosti na venkově a posílení vyváženého územního rozvoje venkovských
oblastí.
- Podopatření 6.1 Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce
- Podopatření 6.4 Podpora na investice na založení a rozvoj nezemědělských činností
8 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
Opatření je zaměřeno na ochranu životního prostředí a podporu účinného využívání
zdrojů, podporu přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení. Jeho
účelem je přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a zvýšení
konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství, rybářství
a akvakultury.
- Podopatření 8.3 Podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními
katastrofami a katastrofickými událostmi
- Podopatření 8.4 Podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry, přírodními
katastrofami a katastrofickými událostmi
- Podopatření 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních
ekosystémů
- Podopatření 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických
produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
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16 - Spolupráce
Opatření je zaměřeno na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.
Jeho účelem je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství
a lesnictví a přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.
- Podopatření 16.1 Podpora na zřizování a fungování operačních skupin v rámci EIP
v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti
- Podopatření 16.2 Podpora na pilotní projekty a vývoj nových produktů, postupů, procesů
a technologií
- Podopatření 16.3 Spolupráce mezi malými hospodářskými subjekty při organizování
společných pracovních procesů a sdílení zařízení a zdrojů a pro rozvoj služeb cestovního
ruchu nebo jejich uvádění na trh
- Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky
dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních
trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
- Podopatření 16.6 Podpora spolupráce mezi subjekty v dodavatelském řetězci v rámci
udržitelného zajišťování biomasy pro použití v procesech výroby potravin a energie
a průmyslových procesech
19 - Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER
Opatření je zaměřeno na podporu sociálního začleňování a boj proti chudobě
a diskriminaci. Jeho účelem je směřovat k vyváženému územnímu rozvoji venkovských
oblastí.
- Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného
místního rozvoje
- Podopatření 19.3 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny
20 - Technická pomoc
Technická pomoc je určena pro řádné zajištění implementace Programu rozvoje
venkova a k zabezpečení činnosti Celostátní sítě pro venkov, je potřebná na podporu
opatření v oblasti přípravy, řízení, monitorování, hodnocení, informování a komunikace,
vytváření sítí, řešení stížností, kontroly a auditu a na podporu opatření ke snížení
administrativní zátěže příjemců.
- Podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV)
- Podopatření 20.2 Podpora na zřízení a provoz CSV
Odhad čerpání finančních prostředků na projektová opatření pro rok 2018 vychází
z plánovaného ročního příspěvku z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
který je uveden v programovém dokumentu Programu rozvoje venkova na období 20142020. Z takto stanovených ročních alokací a zároveň z již známých alokací pro 1., 2., 3.
a 4. kolo příjmu, byly vyčleněny prostředky pro projektová opatření a z nich na základě
odhadu proplácení byly určeny prostředky, které budou čerpány ve výhledu na rok 2018.
Odhad proplácení částečně vycházel i z plánované alokace 5. kola příjmu a její možné části
proplacení v roce 2018.

2.3.3 Neprojektová opatření Programu rozvoje venkova
8 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
Opatření zahrnuje kromě výše popsaných investičních podopatření také podopatření
environmentální povahy, jehož cílem je rozšiřování a zlepšování lesních zdrojů.
- Podopatření 8.1 Podpora na zalesňování/zakládání lesů
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10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO)
Cílem opatření je podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu
s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Opatření podporuje
zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů,
biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.
- Podopatření 10.1 Platba na agroenvironmentálně-klimatické závazky
11 - Ekologické zemědělství
Cílem opatření je podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí posílit prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě
z hlediska druhové různorodosti a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny.
Podpora je poskytována na:
- trvalé travní porosty
- ornou půdu
- trvalé kultury
Opatření podporuje jak přechod na postupy a způsoby ekologického hospodaření
tak jejich zachování.
12 - Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě
Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění
vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000.
- Podopatření 12.1 Kompenzace za zemědělské oblasti v rámci sítě Natura 2000
13 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)
Platby pro zemědělce v těchto oblastech by měly prostřednictvím vybízení
k trvalému využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkovské krajiny
a k zachování a podpoře trvale udržitelných systémů zemědělského hospodaření.
- Podopatření 13.1 Kompenzace v horských oblastech
- Podopatření 13.2 Kompenzace za jiné oblasti, které čelí značným přírodním omezením
- Podopatření 13.3 Kompenzace pro ostatní oblasti postižené zvláštními omezeními
14 - Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ)
Cílem opatření je zlepšení podmínek hospodářských zvířat - naplnění jejich
přirozených potřeb, přispívá k zavádění inovativních postupů a technologií jejich chovu.
Podpora v rámci tohoto opatření je cílena do sektoru dojeného skotu a do sektoru prasat.
- Podopatření 14.1 Platba na podporu dobrých životních podmínek zvířat
 Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
 Zlepšení stájového prostředí v chovu dojnic
 Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy
 Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
 Zvětšení plochy pro odstavená selata
15 - Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
Cílem opatření je ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.
Jeho účelem je přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.
- Podopatření 15.1 Platba na lesnicko-environmentální závazky a závazky v oblasti
klimatu
- Podopatření 15.2 Podpora na ochranu a podporu lesních genetických zdrojů
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2.3.4 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP)
V roce 2018 budou z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
vypláceny žádosti, které byly zařazeny do opatření v rámci horizontálního plánu rozvoje
venkova do roku 2006 a zároveň se jedná o víceleté závazky, tzn. žadatelé byli zařazeni
do tohoto opatření ještě v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova a závazek stále
pokračuje.
Pro rok 2018 jsou na Program rozvoje venkova vč. Horizontálního plánu
rozvoje venkova vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 7 622 280 tis. Kč,
z toho 4 000 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 3 622 280 tis. Kč z rozpočtu EU.
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3

Komentář k návrhu rozpočtu v části marketing

Podpora kvalitních potravin na trhu v České republice je jednou z priorit Ministerstva
zemědělství, které se snaží zvýšit zastoupení kvalitních, chutných, tradičních či speciálních
produktů na trhu. Smyslem této podpory je zvýšit nákupní povědomí o těchto potravinách
u spotřebitelů a motivovat je k jejich zakoupení a dále pak posílit konkurenceschopnost
výrobců jak na tuzemském trhu, tak rovněž i na trhu zahraničním.
Cestou podpory kvalitních a lokálních potravin jde celá Evropa a Česká republika by
v tomto trendu neměla být výjimkou. Proto by se marketingová podpora kvalitních
potravin, značek KLASA a Regionální potravina a dále i biopotravin a produktů ekologického
zemědělství měla nadále plně soustředit na využití všech tržních příležitostí a marketingově
maximalizovat svůj silný vliv na ovlivnění poptávky a prodeje kvalitních potravin.
Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin včetně propagace potravin
značky kvality KLASA
Projekt národní značky KLASA je součástí notifikovaného projektu na podporu
kvalitních potravin. Jeho prioritou je především nabízet spotřebitelům kvalitní potraviny,
které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují jeho přidanou hodnotu
a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu. Dalším
z cílů tohoto projektu je posílit konkurenceschopnost výrobců kvalitních potravin. Značka
KLASA se uděluje na 3 roky.
Plánované akce: Realizace výstavních stánků např. Internationale Grüne Woche (Al systém
expo, s.r.o.), mediální nákup televizních spotů a radiových spotů (Radio United Services
s.r.o., Media Club s.r.o.), propagační a informační kampaně jako např. edukační aktivity
pro děti, edukační CD písní pro děti, rozvoj mobilních aplikací pro podporu značek kvality
(1 Year & More production s.r.o.), aj.
Projekt soutěže o značku Regionální potravina
Projekt Regionální potravina je zaměřen na podporu malých a středních zemědělců
a producentů potravin a zároveň vychází vstříc vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů o čerstvé
potraviny. Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který usiluje o udělení značky
Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin dané oblasti.
Oceněné výrobky získávají certifikát Ministra zemědělství a právo užívat značku Regionální
potravina daného kraje po dobu 4 let.
Plánované akce: Propagační a informační kampaň na podporu regionální potraviny
zaměřená na strategii, kreativitu, mediálnost, realizaci a expozici (Comtech Group, spol.
s.r.o., Dedeman, s.r.o.), komplexní zajištění roadshow a slavnostního předávání ocenění,
doprovodné aktivity zahrnující prezentaci regionálního výrobku daného kraje v rámci

regionálních soutěží ve 13 krajích, aj.
Podpora biopotravin a produktů ekologického zemědělství
Cílem projektu Podpora biopotravin a produktů ekologického zemědělství je zvýšení
a rozvoj všeobecných znalostí o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Zvyšování
důvěry spotřebitele a zvyšování jeho informovanosti o ekologickém zemědělství je klíčový
aspekt dalšího rozvoje trhu s biopotravinami.
V roce 2018 se na marketingovou činnost předpokládá celkem vyplatit
250 000 tis. Kč, z toho na podporu kvalitních potravin a značky KLASA 170 000 tis. Kč,
na projekt Regionální potravina 50 000 tis. Kč a na projekt Podpora biopotravin a produktů
ekologického zemědělství 30 000 tis. Kč.
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4

Komentář k návrhu rozpočtu v části správní výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2018 v části správní výdaje vychází z přidělené dotace
kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 1 800 000 tis. Kč. Tyto prostředky se
navyšují o podíl na dávkách z cukru ve výši 10 tis. Kč, příjmy na technickou pomoc
Programu rozvoje venkova ve výši 122 000 tis. Kč, neinvestiční transfery ze zahraniční
týkající se spolupráce na mezinárodním podpůrném twinningovém projektu EU
pro Moldavsko ve výši 2 306 tis. Kč a dále příjmy z vlastní činnosti za pronájem
kancelářských prostor ve výši 60 tis. Kč. Celkový předpokládaný objem finančních
prostředků na správní výdaje SZIF pro rok 2018 činí 1 924 376 tis. Kč.

4.1 Neinvestiční výdaje (bez technické pomoci PRV)
Na
neinvestiční
výdaje
výši 1 561 120 tis. Kč.

byly

vyčleněny

finanční

prostředky

celkem

ve

Oblast personální
Oblast personální
5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech
5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě
5019 Ostatní platy
5021 Ostatní osobní výdaje
5024 Odstupné
5025 Odbytné
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
5031 Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st.pol. zam. zaměstnanců ve
stát. službě
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstn. ve státní službě
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5167 Služby školení a vzdělávání
5169 Nákup ostatních služeb
5176 Účastnické poplatky na konference
5192 Poskytnuté náhrady
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
5342 Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociál. fondu obcí a krajů
5424 Náhrady mezd v době nemoci
5424 Náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců ve státní službě
Celkem

60 975 tis.
575 429 tis.
50 tis.
7 000 tis.
500 tis.
2 000 tis.
58 tis.
17 008 tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

143 857 tis. Kč
6 123 tis. Kč
51 789 tis. Kč
60 tis. Kč
6 500 tis. Kč
16 000 tis. Kč
650 tis. Kč
450 tis. Kč
465 tis. Kč
12 783 tis. Kč
300 tis. Kč
2 400 tis. Kč
904 397 tis. Kč

Plánovaný počet zaměstnanců SZIF pro zabezpečení všech činností v roce 2018
činí 1 345.
V souvislosti s účinností zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, k jehož praktické
aplikaci došlo k 1. červenci 2015, jsou v rozpočtu SZIF zohledněny rozpočtové položky,
které reflektují potřebu odlišit zaměstnance spadající pod tento zákon od zaměstnanců,
kteří nadále zůstávají zastřešeni zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.
Pro rok 2018 je na platy zaměstnanců uvažováno s celkovou částkou
636 404 tis. Kč. Dále je v rozpočtu zohledněna položka ostatní platy, na níž je uvažováno
s částkou 50 tis. Kč a zahrnuje zejména refundace platů při převodu zaměstnanců v rámci
správních úřadů. Na ostatní osobní výdaje je rozpočtována částka 7 000 tis. Kč, a to
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na uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody jsou nezbytné zejména
pro zajištění všech administrativních úkonů a pokrytí krátkodobého nedostatku pracovních
sil SZIF. Na odstupné a odbytné je rozpočtována částka 2 500 tis Kč, která by měla pokrýt
především odbytné v případě skončení služebního poměru rozhodnutím služebního orgánu
(dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě). Na odměny dozorčí rady je rozpočtováno
58 tis. Kč. Celkový objem platových prostředků na rok 2018 tedy činí 646 012 tis. Kč.
Součástí neinvestičních výdajů odvozených z platových prostředků jsou odvody
na zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele (ve výši 9 % a 25 % z platových
nákladů snížených o odstupné a odbytné), tj. celkem odvody ve výši 218 777 tis. Kč.
Položka ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem, jejíž finanční částka činí
60 tis. Kč, zahrnuje především refundace pojistného při pozdním nahlášení změny
zdravotní pojišťovny a nedoplatku na sociálním pojištění a dani.
Příděl FKSP podle vyhlášky č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002
Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů je pro rok 2018
a roky následující stanoven ve výši 2 % z celkových prostředků na platy zaměstnanců
a činí 12 783 tis. Kč. Na náhrady mezd v době nemoci, které představují povinnost
zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě, poskytovat zaměstnanci náhradu platu v době prvních
14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, se předpokládají vyplatit finanční
prostředky ve výši 2 700 tis. Kč.
V roce 2018 budou na základě změny koncepce vzdělávání a v rámci kladení vyšších
nároků na vzdělávání vedoucích zaměstnanců pokračovat manažerská školení.
Pro zaměstnance, kteří jsou ve styku s veřejností (např. zaměstnanci infolinky), budou
realizována školení v oblasti komunikace. Dále bude pokračovat odborné vzdělávání
a prohlubování kvalifikace zaměstnanců v oblasti ICT, jazykové vzdělávání, povinná
školení řidičů a odborné semináře v oblastech: audit, bezpečnost, účetnictví, legislativně
právních a řízení lidských zdrojů včetně personálně mzdové problematiky. Tato školení jsou
nezbytná pro zajištění odborné úrovně zaměstnanců SZIF a její neustálé prohlubování
vzhledem k měnícím se podmínkám poskytovaných podpor v oblasti zemědělství, které
vyžaduje osvojování si nově stanovených postupů.
V oblasti personální jsou v roce 2018 plánovány výdaje celkem ve výši
904 397 tis. Kč.
Informační a komunikační technologie
Oblast IT
5042 Odměny za užití počítačových programů
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
5168 Zpracování dat a služby související s inform. a komunikač. technologiemi
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
Celkem

2
15
8
18
414
9
14

000
000
000
000
756
000
500

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

481 256 tis. Kč

Při sestavování rozpočtu na informační a komunikační technologie na rok 2018 byly
zohledněny interní i externí potřeby pro zajištění chodu SZIF jako akreditované Platební
agentury. Rozpočet zároveň zohledňuje požadavky, které bude nezbytné řešit
v následujícím období a to zejména s ohledem na směřování rozvoje SZP a předpokládané
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změny některých podmínek administrace (například KNM, apod.), navýšení počtu
zaměstnanců a požadavky vyplývající z implementace legislativních požadavků EU a ČR.
V rámci položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek jsou zohledněny plány obnovy
výpočetní a kancelářské techniky. Na základě revize interních politik pro obměnu výpočetní
techniky byly optimalizovány plány obměny pro některé typy zařízení tak, aby obměna
lépe odpovídala skutečnému fyzickému i morálnímu zastarávání. Pro rok 2018 je plánovaná
obnova standardní výpočetní techniky, mobilní výpočetní a digitální techniky, monitorů
a tiskáren. S ohledem na rostoucí pracovní nároky na některé skupiny zaměstnanců bude
nezbytné zajistit rozšíření kapacity interní sítě, kdy součástí bude rovněž posílení kapacity
síťových prvků.
V rozpočtu položky Nákup materiálu jsou zahrnuty výdaje na ostatní vybavení
a příslušenství k výpočetní technice, dále výdaje na tonery a spotřební materiál související
s tiskovými úlohami. Oproti předchozím rokům dojde k mírnému nárůstu spotřeby
materiálu souvisejícího s nárůstem počtu žádostí, rozhodnutí a dalších dokumentů
týkajících se dotačních titulů. Pro rok 2018 i následující období se předpokládá mírné
snížení nákladů na služby telekomunikací a radiokomunikací, kdy snížení nákladů je i při
rostoucím počtu zaměstnanců a zařízení v prostředí SZIF, efektem implementace nové
telekomunikační koncepce SZIF realizované v roce 2017.
V rámci výdajů na provoz a podporu všech částí informačního systému SZIF,
jednotlivých aplikací, provozní služby, pronájem hostingu infrastruktury jsou zahrnuty
veškeré náklady související s platnými již uzavřenými smlouvami a rovněž s budoucími
náklady, které vycházejí ze služeb nezbytných pro fungování informačního systému, všech
aplikací a používaných informačních a komunikačních technologií v SZIF. Největší výdaj
z rozpočtu této položky představují náklady na podporu a provoz informačního
systému SZIF, tj. náklady na maintenance všech licencí, aplikační a technickou podporu,
provoz a hosting infrastruktury a další přímé náklady. Dalšími významnými položkami jsou:
náklady spojené s provozem informačního systému AGIS sloužícímu pro administraci
dílčích opatření v rámci SOT a některých dalších činností SZIF, náklady na maintenance
licencí a používaných technologií, náklady spojené s rozvojem v oblasti řízení rizik
a nesrovnalostí pro naplnění všech požadavků na chod SZIF a další provozní náklady
včetně odborných služeb.
Vzhledem k zrušenému zadávacímu řízení na provoz a rozvoj IS SZIF zůstávají
výdaje na provoz a podporu IS SZIF na platformě SAP srovnatelné s předchozími lety
s mírným nárůstem, který vyplývá ze zvýšeného počtu licencí.
Položka na opravy a udržování IT zohledňuje zejména stále rostoucí potřebu tisku
spojeného s administrací Společné zemědělské politiky a dalšími oblastmi provozu SZIF.
Do výdajů na obnovu licencí spadají zejména produkty Microsoft a dalších licence využívané
v interním prostředí SZIF.
Celkové neinvestiční výdaje v oblasti informačních a komunikačních
technologií jsou ve výši 481 256 tis. Kč.
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Ostatní neinvestiční výdaje
Ostatní výdaje
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví
5132 Ochranné pomůcky
5133 Léky a zdravotnický materiál
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
5141 Úroky vlastní
5142 Kursové rozdíly ve výdajích
5151 Studená voda
5152 Teplo
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty a maziva
5161 Poštovní služby
5163 Služby peněžních ústavů
5164 Nájemné
5166 Konzultační, poradenské a právní služby
5168 Zpracování dat a služby související s inform. a komunikač.technologiemi
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené
5191 Zaplacené sankce
5192 Poskytnuté náhrady
5194 Věcné dary
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem

30
2 300
67
650
5 550
8 300
1 750
100
2 025
7 620
1 700
9 700
9 000
10 500
1 980
26 600
7 880
370
55 771
7 800
8 050
1 604
50
50
300
300
20
400
5 000

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

175 467 tis. Kč

SZIF jako akreditovaná platební agentura musí provádět kontroly oprávněnosti
jednotlivých nároků a přidělených finančních prostředků. Pro zajištění kontrol dotačních
titulů administrovaných a kontrolovaných SZIF budou vynaloženy prostředky na cestovní
výdaje a výdaje na služby, např. dálkový průzkum Země, letecko-měřické snímkování,
kontroly kvality vzorků apod. Dále jsou plánovány zahraniční pracovní cesty, především
na jednání řídících výborů v Bruselu k problematice Společné zemědělské politiky EU.
Ostatní neinvestiční výdaje dále zahrnují výdaje na zajištění prostor, vybavení
kanceláří, zohlednění zákonné a další povinnosti v oblastech bezpečnosti a revize zařízení
a zároveň se jedná o výdaje k zajištění ostatních provozních podmínek pro zaměstnance
SZIF. V objektu budov v ulicích Ve Smečkách a ve Štěpánské budou realizovány stavební
práce a rekonstrukce dle požadavků Ministerstva zemědělství a SZIF. Na rok 2018 se
předpokládají ostatní neinvestiční výdaje ve výši 175 467 tis. Kč.
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4.2 Investiční výdaje (bez technické pomoci PRV)
Na investiční výdaje byly vyčleněny finanční prostředky celkem ve výši
238 950 tis. Kč.
Informační a komunikační technologie
Oblast IT
6111 Programové vybavení

225 000 tis. Kč

6122 Stroje, přístroje a zařízení

1 200 tis. Kč

6125 Výpočetní technika

4 500 tis. Kč

Celkem

230 700 tis. Kč

V rámci položky Programové vybavení budou vynaloženy finanční prostředky
na technické zhodnocení informačního systému SZIF vzhledem k jeho rozsáhlým změnám.
Tyto změny je nezbytné aplikovat a implementovat v průběhu každého kalendářního roku
a bezprostředně souvisí se změnami legislativy a přípravou informačního systému SZIF
na administraci Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky. Největší část
finančních prostředků je alokována na technické zhodnocení a rozvoj informačního systému
SZIF na platformě SAP. Vzhledem k zrušenému zadávacímu řízení na provoz a rozvoj IS
SZIF zůstávají výdaje na rozvoj IS SZIF na platformě SAP shodné s předchozími lety. Dále
je potřeba zajištění podpůrných agend, zejména obnovy serverových licencí. V rámci těchto
prostředků se také předpokládá tvorba dalších specifických aplikací, informačních systémů
a nových licencí, které jsou nezbytné pro vlastní výkon činností SZIF i zajištění jeho
operativních potřeb a dále pro zajištění souladu s platnou legislativou EU a ČR (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 - eIDAS, nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 - GDPR, novela zákona č. 181/2014 Sb., aj.) v podobě pořízení
komponent IDM a DMS.
Dále je nezbytné zajistit technologické komponenty, vybavení, bezpečnostní
komponenty a infrastrukturu pro informační systémy a aplikace SZIF. Jedná se především
o nezbytné náklady na zajištění obnovy HW infrastruktury významného informačního
systému IS SZIF dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tato potřeba je způsobena
dramatickým nárůstem potřebného výkonu a kapacity infrastruktury
v posledních 2 letech, kdy je infrastruktura informačního systému vytěžována na
hranici svého fyzického výkonu. Zároveň má být požadovaná nová infrastruktura
schopna zajistit nezbytnou dostupnost informačního systému, aby bylo možné dostát
požadavkům na zajištění provozu ze strany uživatelů informačního systému SZIF (interních
i externích). Další nezbytnou položkou z pohledu informačního systému SZIF je
investice do technologií v oblasti zpracování a využití satelitních dat. Pořízení
technologií umožňující zpracovávat satelitní data v reálném čase je v souladu s rostoucími
požadavky na provádění systémové administrace a kontrol ze strany orgánů EU. V průběhu
nejbližších let je předpokládáno povinné zpracování dat umožňujících systémové kontroly
žadatelů na základě satelitních snímků a to i vzhledem k účasti SZIF v rámci pilotních
projektů EK na využití satelitních dat pro administraci SZP. S ohledem na termíny
zadávacích řízení je nezbytné zajistit implementaci těchto technologií co nejdříve. Zbývající
prostředky jsou určeny na obnovu interní technologické infrastruktury pro potřeby
podpůrných systémů zajišťujících běžný agendový provoz.
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V oblasti informačních a komunikačních technologií činí investiční výdaje
na rok 2018 celkem 230 700 tis. Kč.
Ostatní investiční výdaje
Ostatní výdaje
6122 Stroje, přístroje a zařízení

2 000 tis. Kč

6123 Dopravní prostředky

6 000 tis. Kč

6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku

250 tis. Kč

Celkem

8 250 tis. Kč

Jedná se především o prostředky týkající se obnovy vozového parku, kde budou
pořizovány nové automobily v návaznosti na organizační změny a rozšiřování vozového
parku.
Celkově se na rok 2018 předpokládají ostatní investiční výdaje ve výši
8 250 tis. Kč.

4.3 Technická pomoc Programu rozvoje venkova
V rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova je pro rok 2018
plánováno s čerpáním finančních prostředků na správní výdaje SZIF ve výši
110 000 tis. Kč. Zejména se jedná o neinvestiční a investiční výdaje týkající se projektů
zaměřených na vzdělávání zaměstnanců SZIF, projektů zajišťujících HW i SW vybavení
používané pro zajištění administrace Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, projektů
na propagaci PRV, delegování některých kontrol, znalecké posudky a také prostředky
na projekt „Personální a mzdový“, který z celkové částky činí 10 000 tis. Kč.
K 1. lednu 2015 převzal Státní zemědělský intervenční fond od Ministerstva
zemědělství výkon agendy Celostátní sítě pro venkov (CSV). Každý členský stát musí
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 zřídit celostátní síť pro
venkov jako komunikační platformu vytvořenou za účelem propagace Programu rozvoje
venkova, která sdružuje mnoho významných subjektů působících na venkově nebo
podílejících se na jeho rozvoji. CSV s partnery připravuje mnoho významných regionálních
aktivit, jedná se na příklad o školení a workshopy pro žadatele PRV, propagační
a informační akce k PRV, semináře a exkurze ke sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV.
Pro CSV v rámci technické pomoci Programu rozvoje venkova je pro rok 2018
plánováno s čerpáním finančních prostředků na správní výdaje SZIF ve výši 12 000 tis. Kč
na neinvestiční výdaje.

4.4 Twinningový projekt EU
V roce 2018 je plánované čerpání finančních prostředků sloužících k administraci
zahraničních pracovních cest, a to na základě uzavřené smlouvy o spolupráci na
mezinárodním podpůrném twinningovém projektu EU pro Moldavsko ve výši 2 306 tis. Kč.
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5

Závěr

Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2018 byl
sestaven v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise, vydanými pro Společnou
zemědělskou politiku a současně respektuje podmínky pro její realizaci v České republice,
vydané příslušnými nařízeními vlády ČR.
V případě, že dojde ze strany státního rozpočtu nebo ze strany rozpočtu EU
ke změnám alokovaných finančních prostředků, je SZIF připraven tyto změny dodatečně
do rozpočtu SZIF na rok 2018 zapracovat.
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6

Přehled legislativy

Zákony
256/2000 Sb.

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně
některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

262/2006 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce

181/2004 Sb.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

234/2014 Sb.

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Vyhlášky
114/2002 Sb.
133/2013 Sb.

353/2015 Sb.

177/2016 Sb.

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
Vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro
vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého
výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky
č. 177/2016 Sb.
Vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu
kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 177/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb.,
o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona
o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu
a lhůtách pro jejich předkládání

Nařízení vlády
181/2004 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění
společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při
vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky

197/2005 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci
včelařských produktů a jejich uvádění na trh

112/2008 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek
poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

318/2008 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné
organizace trhu s ovocem a zeleninou

142/2014 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění
opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti
vinohradnictví a vinařství

50/2015 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

74/2017 Sb.

Nařízení vlády ČR č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro
poskytování podpory a dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do
škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Nařízení Komise, Rozhodnutí Komise
952/2006

Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006, o prováděcích
pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu
s cukrem a režim kvót

376/2008

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví
společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení
o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (kodifikované znění)
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501/2008

826/2008

612/2009

Nařízení Komise (ES) č. 501/2008 ze dne 5. června 2008, kterým se stanoví
společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních
a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním
trhu a ve třetích zemích
Nařízení Komise (ES) č. 826/2008 ze dne 20. srpna 2008, kterým se stanoví
společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých
zemědělských produktů
Nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví
společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské
produkty

1272/2009

Nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 ze dne 11. prosince 2009, kterým se
stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud
jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence

543/2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce
a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny

215/2014

288/2014

480/2014

639/2014

640/2014

641/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se
změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci
a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se
stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle
Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z
Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce,
pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní
spolupráce
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální
rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském
zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském
fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům
v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění
příloha X uvedeného nařízení
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém
a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované
na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům
v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky
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651/2014

702/2014

Nařízení Komise (EU) ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
trhem
Nařízení Komise (EU) ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním
trhem

807/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 11. března 2014, kterým
se doplňují některá ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení

808/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova (EZFRV)

809/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém,
opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost

821/2014

834/2014

Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 28. července 2014, kterým se stanoví
pravidla pro uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského parlamentu
a Rady, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků
z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti
informačních
a komunikačních
opatření
k operacím
a systém
pro
zaznamenávání a uchovávání údajů
Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 22. července 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla pro uplatňování společného rámce pro sledování
a hodnocení společné zemědělské politiky

906/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 906/2014 ze dne 11. března
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o výdaje na veřejnou intervenci

907/2014

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března
2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení,
schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura

908/2014

1011/2014

1378/2014

2015/851

2015/1366

2015/1368

Prováděcí nařízení Komise (EU) č.908/2014 ze dne 6. července 2014, kterým
se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční
řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty
a transparentnost
Prováděcí nařízení Komise (EU) ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi,
a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími
orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ze dne 17. října 2014, kterým se
mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/851 ze dne 27. března
2015, kterým se mění přílohy II, III, a VI nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května
2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství
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2015/1829

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1829 ze dne 23. dubna 2015, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014
o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů
na vnitřním trhu a ve třetích zemích

2015/1831

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1831 ze dne 7. října 2015, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1144/2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu
zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

2016/1238

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud
jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování

2016/1240

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování

2017/39

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů
a mléka do vzdělávacích zařízení

2017/40

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu
2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů
a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 907/2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, Rozhodnutí Rady
3/2008

1303/2013

Nařízení Rady (ES) č. 3/2008 ze dne 17. prosince 2007, o informačních
a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním
trhu a ve třetích zemích
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince
2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském
sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

1305/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005

1306/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince
2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

1307/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech
podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení
Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

1308/2013

1311/2013
1370/2013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince
2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001
a (ES) č. 1234/2007
Nařízení Rady (EU, EURATOM) ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví
víceletý finanční rámec na období 2014–2020
Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují
opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se
společnou organizací trhů se zemědělskými produkty
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510/2014

910/2014

1144/2014

2016/679

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna
2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním
zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č.
614/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července
2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října
2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských
produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES)
č. 3/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)
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7

Přehled zkratek

AEKO

CSV

Agroenvironmentálně-klimatická opatření
Informační systém poskytující služby
poradenství a auditu
Celostátní síť pro venkov

DMS

Document management system - systém pro správu dokumentů/dokumentace

DPH

Daň z přidané hodnoty

DŽPZ

Dobré životní podmínky zvířat

EK

Evropská komise

ES

Evropské společenství (od roku 1999)

EU

Evropská unie

FKSP

Fond kulturních a sociálních potřeb

HRDP

Horizontální plán rozvoje venkova

HW

Hardware

IDM

Identity management - systém pro správu uživatelů, účtů a oprávnění

IT

Informační technologie

ICT

Informační a komunikační technologie

IS

Informační systém

KLASA

Značka kvality domácích potravin

KNM

Kontroly na místě

LEADER

Liaison entre actions de développement de l'économie rurale (Propojování akcí
hospodářského rozvoje venkova)

LFA

Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Platby
za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby
poskytované v jiných znevýhodněných oblastech

MZe

Ministerstvo zemědělství

NATURA 2000

Soustava chráněných území evropského významu

OP

Operační program

PRV

Program rozvoje venkova

PVP

Přechodná vnitrostátní podpora

SAPS

Jednotná platba na plochu

SOM

Sušené odstředěné mléko

SOT

Společná organizace trhu

SW
SZIF

Software
Státní zemědělský intervenční fond

VCS

Dobrovolné podpory vázané na produkci

ZŠ

Základní škola

AGIS

28

v

oblasti

účetnictví,

daňového

