
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Státní zemědělský intervenční fond je novým členem 
Asociace společenské odpovědnosti  

 
Praha 5. listopadu 2019 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se zapojil do 

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) a stal se jejím 298. členem. Tato 

unikátní organizace je největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů 

udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Její náplň by se dala shrnout do dvou 

slov: Konat dobro. SZIF jako platební agentura pomáhá českým zemědělcům, 

jako člen A-CSR chce pomáhat i všem ostatním. 
 

Neexistuje žádné omezení, jak konat dobro. Každý dobrý skutek a každá maličkost se 

počítají, byť jsou sebemenší. A-CSR je největší iniciativou, která v ČR šíří povědomí o 

společenské odpovědnosti a cílech udržitelného rozvoje. Sdružuje členy z nejrůznějších 

sektorů a oborů. Vítáni jsou všichni: Školy, rodiny, univerzity, veřejné instituce, 

neziskové organizace, malé či velké firmy, města a další. Zapojeny jsou pouze ty 

organizace, kterým společenská odpovědnost není lhostejná, mají aktivní zájem o 

principy udržitelnosti a chtějí se stát ambasadory jejich myšlenek. SZIF se stal jejím 298. 

členem.  
 

V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN včetně České republiky cíle udržitelného 

rozvoje. Shodly se na tom, že se svět může do roku 2030 změnit k lepšímu. Je třeba 

bojovat s ekonomickými, sociálními i environmentálními problémy. Týkají se totiž nás 

všech. Povědomí o cílech udržitelného rozvoje však u nás není moc velké, mají ho 3 z 10 

Čechů. A-CSR se proto snaží šířit osvětu v této oblasti a prostřednictvím svých členů pak 
jednotlivé cíle aplikovat v jejich společnostech. 

Proč SZIF o členství v A-CSR usiloval? Díky této spolupráci bude moci prostřednictvím 

dialogu aktivně ovlivňovat politiku společenské odpovědnosti a agendu udržitelného 

rozvoje, získá přístup k know-how, světovým trendům, odborníkům a strategiím. Fond se 

může účastnit inspirativních tematických setkání, diskuzí, konferencí a získávat cenné 

kontakty.  

Záslužné počiny by se měly nejenom konat, ale mělo by se o nich i mluvit, protože 

takové skutky mohou inspirovat další firmy nebo jednotlivce po celém světě. 

Zaměstnanci SZIF se snaží zapojovat do mimopracovních aktivit, které mají hlubší smysl. 

V nedávné době se například účastnili sbírky pro ženy na ulici společnosti JAKO DOMA, 

o.p.s., která se setkala s nebývalým zájmem. Dalším příkladem je charitativní běh 

TERIBEAR hýbe Prahou, kde tým kolegů SZIF skončil na osmnáctém místě ze 764 a 

svými téměř 3 200 kilometry vyběhal dětem z dětských domovů 96 tisíc korun. Poslední 

aktivitou Fondu v této oblasti byla účast na „Udržitelné cestě za vínem“ ve vinařství v 

Kutné Hoře, které se zabývá trvale udržitelným zemědělstvím – výrobou biodynamických 

vín. Zaměstnanci ze SZIF zde měli možnost navázat kontakt s jinými úřady. 

Více o A-CSR na www.společenskaodpovednostfirem.cz.  

 
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné 

zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, 

Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.                             

http://www.společenskaodpovednostfirem.cz/


 

 
Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje 

režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření                  

a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina                

a BIO. 


