
newsletter číslo 6│2019

SZIF

Mezinárodní konference MARS

Obr na třech kolech

Kvalitní potraviny

Ve stručnosti 

rozhovor:

Kateřina 
Grýgerová, 
SZIF 



Titulní foto: Oběd v mrazivém dni, Pavlína Svobodová

infolinka

222 871 871

i n f o @ s z i f . c z

VYDÁVÁ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK
Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1

ŠÉFREDAKTOR
Pavel Klempera

REDAKČNÍ RADA
Vladimíra Nováková, Irena Rokosová, Lucie Kaletová, Petr Cenker

SAZBA
Petr Cenker

Obsah vydání 

Vážení čtenáři, 
přiblížil se konec roku a přiná-
šíme letošní poslední vydání 
Newsletteru. Jistě jste si již 
zvykli nacházet zde příklady 
toho, čím se konkrétní příjemci 
zemědělských dotací zabývají, 
jaký je jejich profesní příběh. 
Dozvídáte se také, k čemu 
dotace využívají. Zároveň uka-
zujeme, co a jak děláme my 
a co se chystá nového. V tomto 
čísle naleznete rozhovor o tom, 
jaké změny přináší převod 
Národních dotací na SZIF – do-
posud jsme tento druh do-
tací pouze administrovali, 
od Nového roku přechází tato 
agenda kompletně pod SZIF.
Hlavním posláním Fondu je 
pomáhat českým zemědělcům, 
aby při dodržování nastavených 
podmínek získali co nejvíce pro-
středků a využívali je způsobem 
prospěšným pro celou společ-
nost. Při nezbytném zjednodu-
šení to znamená především za-
mezit odlivu lidí z venkovských 
oblastí, zajistit zemědělskou 
produkci za podmínek co nej-
více šetrných k přírodě a zajistit 
také dosažitelnost kvalitních 
potravin. V roce 2019 jsme 
z celkových zhruba 43 mili-
ard korun rozdělili 34 mili-
ard z EU a 9 miliard z ČR. 
Věříme, že se i Vy setká-
váte s výsledky naší čin-
nosti. Přeji všem úspěšný 
a spokojený rok 2020.
Martin Šebestyán, 
generální ředitel SZIF
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V SZIF pracujete 
už 14 let. Netoužíte 
někdy po změně?
Netoužím, nemám důvod. 
Ve Fondu jsem se nikdy 
nenudila. Začínala jsem 
na oddělení cukru a škro-
bu, pak jsem působila 
na organizaci produ-
centů ovoce a zeleniny, 
načež jsem se po krátké 
mateřské vrátila zpět 
„na cukr“. Před pěti lety 
jsem stála před rozhod-
nutím, jestli řešit konec 
cukerných kvót, nebo jít 
za výzvou, kterou byly 
Národní dotace. Zvolila jsem tu 
výzvu. Časem mi k tomu ještě při-
byl Operační program Rybářství.

Když jste pracovala „ v cukru“, 
jezdila jste i do Bruselu. Jaké 
máte vzpomínky? 
V rámci působení na oddělení 
cukru a škrobu jsem se účastnila 
řídících výborů Komise v Bruselu 
prakticky každý druhý týden. Byla 
jsem i pár dní na stálém zastou-
pení, kde jsem mohla poznat 
jednání v jiných institucích. Zají-

mavou zkušeností bylo i jednání 
Rady ministrů v Lucemburku. 
Celkově mně tyto pobyty pomoh-
ly po odborné i jazykové stránce. 
Méně ráda vzpomínám na cuker-
ní reformu, to bylo náročné.

Sladíte?
Kávu nesladím, ale sladké 
mám ráda.

Dopracovala jste se od refe-
rentských pozic až na místo 
ředitelské. Vedete Odbor OP 

Rybářství a Národ-
ních dotací. Za co 
vše odpovídáte? 
V současné době jde o tři 
oddělení, i když done-
dávna byla dvě. První je 
Oddělení metodiky Ná-
rodních dotací, které je 
spojeno s činností OPŽL 
a nově i regionálních 
pracovišť. Nově vzniklé 
je Oddělení adminis-
trace Národních dotací, 
které bude plně zodpo-
vídat za vybrané dotační 
programy od počátku 
roku 2020. Zbývá zmínit 

Oddělení metodiky Operačního 
programu Rybářství. Plníme roli 
zprostředkujícího subjektu. Ad-
ministrujeme žádosti o dotaci, 
o platbu, a protože to z velké 
části mají na starosti kolegové 
z regionálních odborů, i zde je 
musíme metodicky vést. Proces 
administrace kolegové v podstatě 
celý nastavovali, provádíme dále 
řadu kontrol, supervizí, děláme 
analýzy či různé reporty. Stá-
vající programové období se chýlí 
ke konci, čekají nás poslední 

TO, CO DĚLÁME, NENÍ ZBYTEČNÉ
Kateřina Grýgerová je ředitelkou Odboru Operačního programu Rybářství a Národních 
dotací. Na tomto poli probíhají finální práce s převodem Národních dotací z péče Minis-
terstva zemědělství pod křídla Fondu. Času má teď málo, ale přesto se s úsměvem ptá: 
„Asistentka má dnes volno, můžu vám udělat kafe nebo čaj?“ A pokračuje. „Snad by bylo 
lepší počkat s článkem, až se vše zaběhne. Ale děláme vše proto, aby přechod Národních 
dotací pod SZIF byl hladký. A aby zemědělcům sloužily ještě o něco líp.“
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dvě výzvy a zároveň již započaly 
přípravy na nové programové 
období. Uvidíme, jak to v rámci 
Společné rybářské politiky do-
padne. Největší změnou z mého 
pohledu bude to, že pro Operační 
program Rybářství bude využíván 
jiný informační systém než do-
posud. Bude se to týkat jak ža-
datelů, tak i našich kolegů, kteří 
tento program administrují.

Rybářství je v Čechách 
pojmem. Jak se rozvíjí?  
Rybářství má u nás úctyhodnou 
tradici. V tomto světle je škoda, že 
my Češi nejsme zvyklí konzumo-
vat nijak moc rybího masa. V rám-
ci Operačního programu Rybářství 
se snažíme i o propagaci, kterou 
si tento obor zaslouží. Bylo by 
fajn, abychom si zvykli, že se ryby 
nejí jen na Vánoce, ale i během 
roku. V rámci pracovních návštěv 
jsem měla možnost ochutnat 
řadu rybích výrobků a nerozumím 
tomu, proč je u nás konzumace 
ryb relativně nízká. Jsme bez-
pochyby špičkou sladkovodního 
rybářství v Evropě. Je dobře, že 
se naše ryby vyváží. Máme být 
na co hrdí. Ale v konzumaci máme 
co dohánět, tím spíš, že ryby jsou 
nejen zdravé, ale opravdu dobré.

Jaká je vaše osobní geneze, 
co se týče Národních dotací?
SZIF se zapojil do procesu Národ-
ních dotací před pěti lety. Museli 
jsme se tehdy začíst do Zásad, 
které obsahují dotační programy 
a jsou rok od roku obsáhlejší. 
Každý titul měl a má svá specifi-
ka. Tehdy jsme navštívili desítky 
pracovišť OPŽL a konzultovali 
jsme s kolegy. Navázali jsme také 
kontakty s garanty jednotlivých 
dotačních programů na Minister-
stvu zemědělství. Čerpali jsme 
a čerpáme řadu cenných informací 
ze všech těchto zdrojů. Nyní jsou 
opět tyto kontakty velmi důležité. 

Bylo třeba zorientovat se v žádos-
tech a seznámit se se třemi infor-
mačními systémy. Byla to Foresta, 
informační systém Národních do-
tací MZe a také přišel na řadu do-
tační titul pracovně zvaný „Kaplič-
ky“, který se zadával do systému 
Ministerstva financí. Když zvážím, 
co vše museli kolegové zvlád-
nout, opravdu smekám. K tomu 
patří i agenda kontrol na místě. 
Když jsme se stabilizovali a chtěli 
vylepšovat a přidávat metodiky, 
přišly nečekané situace jako su-
cho, jarní mrazy, a dokonce hned 
dvakrát po sobě. Bylo to nároč-
né. To vše jsme zvládli asi v pěti 
lidech. Letos obzvlášť pociťuji 
trochu podcenění stavu na cent-
rále. Postupně se notifikují nové 
programy a agenda nenápadně, 
ale citelně narůstá. Když se ale 
vrátím k nedávné historii, asi tak 
dva roky nazpět začala jednání 
vedoucí k tomu, aby se Národní 
dotace převedly na nás jako pla-
tební agenturu. Díky legislativním 
změnám, kterých se podařilo včas 
dosáhnout, budeme od začát-
ku roku 2020 žádosti o Národní 
dotace přijímat, administrovat, 
rozhodovat o nich a vyplácet je. 

Plynou z toho pro žadatele 
nějaké výrazné změny? 

Nějaké určitě. Zásady připravené 
ve spolupráci s MZe nejsou tolik 
odlišné od těch předchozích, ale 
chybí v nich formuláře, což má 
prostý důvod, a tím je elektroni-
zace žádostí. Doposud se přijímaly 
v listinné formě. Nyní se budou 
žádosti i doklady přijímat výhrad-
ně prostřednictvím Portálu farmá-

ře Fondu. Při jejich poskytování se 
už nebudeme řídit rozpočtovými 
pravidly, ale díky novelám zákonů 
bude důležitý správní řád, dále 
Zásady a samozřejmě i některé 
právní předpisy Evropské unie. 
Velké změny bývají přijímány 
s trochou paniky, a toto je velká 
změna, ale já pevně věřím, že 
pro žadatele to bude v řadě pří-
padů změna přínosná, odpadne 
jim třeba cestování a kopírování. 
Portál farmáře Fondu bude fun-
govat i jako komunikační kanál, 
od kterého očekávám rychlejší 
a efektivnější komunikaci, žadatel 
bude mít povědomí o tom, co se 
s jeho žádostí děje. Je samozřej-
mě třeba, aby všichni žadatelé 
měli přístup do Portálu farmáře. 
Dle dostupných informací jich přes 
90 procent již přístup má. Věřím, 
že ta zbylá část si přístup zřídí, 
aby všichni mohli v pořádku podat 
žádost. Jako výhodu vidím i to, že 
Fond může sdílet informace napříč 
programy. Využíváme údaje, které 
SZIF má již k dispozici. Vše, co si 
můžeme stáhnout či ověřit sami, 
už po žadateli nebudeme poža-
dovat, to vidím jako velké plus. 
I tak zůstává celá řada podmínek, 
které se splnit a doložit musí, 
abychom dotace řádně a v sou-
ladu s předpisy zadministrovali.

Pro rok 2020 platí, 
že zemědělci získají 
prostřednictvím Národních 
dotací přes 3,7 miliardy 
korun. Kde všude pomohou? 
Vláda před pár týdny schválila 
prostředky na zemědělské Ná-
rodní dotace. Do živočišné výro-
by směřuje 2,7 miliardy korun, 
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především do oblasti týkající se 
zlepšení životních podmínek chovu 
hospodářských zvířat, nákazového 
fondu, účasti producentů a zpra-
covatelů zemědělských produktů 
v režimech jakosti Q CZ či udr-
žování a zlepšování genetického 
potenciálu hospodářských zvířat. 
Do potravinářství cílí zhruba 578 
milionů korun, primárně na pod-
poru zpracování zemědělských 
produktů či na podporu činnosti 
potravinových bank. Do rostlin-

né výroby, tam směřuje kolem 
350 milionů. Zde nesmím zapo-
menout na podporu ozdravová-
ní polních a speciálních plodin, 
restrukturalizaci ovocných sadů, 
vybudování kapkové závlahy. Více 
než 190 milionů poputuje do dal-
ších aktivit, kterými jsou třeba 
poradenství a vzdělávání, podpo-
ra evropské integrace nevládních 
organizací a řada dalších. Spek-
trum podpor Národních dotací 
je opravdu široké a pestré.

Jak jste spokojená 
s novým týmem kolegů? 
Noví kolegové se zapracovávají, 
ať už se jedná o provoz Národních 
dotací z pohledu metodiky nebo 
z pohledu administrace. Věřím, že 
každý z nich najde své uplatnění 
v konkrétních dotačních titulech 
tak, aby byl „na své parketě“ jako 
doma. Všichni jsme otevření tý-
mové práci, musíme spolu hlavně 
komunikovat a sdílet informace. 
Co chci říct je, že celý převod Ná-
rodních dotací nezávisí jen na na-
šem odboru. Zkušenosti nám pře-
dává řada kolegů, třeba těch, kteří 
procesují Jednotnou žádost, nebo 
těch, co se zabývají legislativně 
právní činností. Nesmím zapo-
menout na kolegy z PRV, protože 
i od nich přebíráme řadu zavede-
ných postupů. Interní provázanost 

procesů ve Fondu je velká, nechci 
nikoho vynechat, skutečně dě-
kuji všem, kdo nám pomáhají.

Když se pohybujete 
po Čechách, třeba na výletě, 
dokážete si odmyslet 
pracovní témata od krajiny 
a skutečně relaxovat? 
Upřímně musím říct, že ne. Po-
slední období je pracovně intenziv-
ní a ještě asi dlouho bude. Odmy-
slet si venkov od práce neumím, 
ale když vidím třeba hezky opra-
venou kapličku, říkám si, že to, co 
ve Fondu děláme, není zbytečné. 
Že jsou vidět i hezké výsledky. 

Vím, že žijete hodně sportem. 
Provozujete jej od dětství? 
Byla jsem k němu od mala ve-
dená. Proto i já podporuju naše 
děti ve sportech, které si vybraly. 
Ve volném čase tedy fandíme, 
vozíme děti na různá soustředění 
či turnaje. Stojí to za to. Podpo-
rujeme je v tom, co mají rády, 
nejde nám o špičkovou úroveň, 
ale o to, aby měly hezky vyplněný 
život. Co se týče mého sporto-
vání, v zimě určitě nevynechám 
lyže. Během roku jsem takový 
sváteční běžec, právě díky dě-
tem. S nimi podnikáme všechny 
myslitelné běhy, ať už dobročin-
né nebo jiné. Jsem ráda, že se 
SZIF zúčastňuje běhu Teribear 
pro sociálně handicapované děti. 
Po oba roky, kdy se SZIF účast-
nil, jsme běželi celá rodina. 
V rámci časových možností 
jsme pro potřebné něco „vy-
běhali“. A bavilo nás to.

Zbývá vám ještě nějaký volný 
čas, nebo už je to ode mě 
spíše sarkastická otázka? 
Pojem volný čas pro mě znamená 
hlavně rodinu a přátele. Pokud 
je spojený se sportem a cesto-
váním, je to výborné. Poslední 
výrazný zážitek byl výlet do Bar-
celony na Camp Nou. Pro ty, co 
mají rádi fotbal, něco jedinečného. 
Co se týká čtení, teď jedu hlav-
ně „Zásady“ (smích). Je jasné 
proč. Kromě nich mám ráda třeba 
Jaroslava Rudiše. A když vyjde 
nový Haruki Murakami, zvlád-
nu ho za dva večery. Vyznávám 
papírové knihy, čtečku nemám 
a nechci mít. Kniha je kniha. Při 
cestování se nevážu na jedno 

místo, ale ráda poznávám místní 
gastronomii a lokální výrobky, to 
je zvlášť u nás v Čechách zážitek.

Jak u vás doma 
slavíte Vánoce? 
Nelíbí se mi, jak konzumní směr 
nabraly tyto svátky. My se kvůli 
Vánocům nijak neplašíme, marke-
ting si nepřipouštíme. Pro mě to 
znamená udělat si adventní věnec, 
péct s dětmi perníčky, navštívit 
představení, co si děti nacvičily, 
nakoupit na školním jarmarku 
krásné výrobky a pomoci tím 
potřebným. Nejdůležitější je být 
s blízkými a věnovat si navzájem 
čas, protože nikdo z nás neví, jak 
dlouho se navzájem budeme mít.

Co byste popřála kolegům 
do nového roku? 
Všem přeju pevné zdraví, do-
statek energie a výdrž. Taky 
víru a optimismus, že se nám 
vše podaří a žadatelé budou 
spokojeni. Aby chodili do prá-
ce dobře naladění a abychom 
měli všichni hezké vztahy.

Připravila: Lucie Kaletová
Fotografie: K. Grýgerová,  P. Cenker SZIF
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V závěru listopadu v Praze proběhla třídenní, 25. mezinárodní konference MARS na téma: 
Jak nové technologie mění Společnou zemědělskou politiku EU (SZP). Spolu s Evropskou 
komisí ji pořádal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Není tak úplně náhodou, že 
anglická zkratka odkazuje na vesmír – většina témat se točila kolem vzdáleného průzku-
mu Země, za použití dat z družic Sentinel.

KDO BYLI ÚČASTNÍCI? 
Konference MARS se zúčast-
nilo téměř čtyři sta hostů 
včetně významných osobnos-
tí z Evropské komise (DG 
AGRI, DG ENVI, DG CLIMA, 
DG JRC), Evropského účetní-
ho dvora, zástupců plateb-
ních agentur a ministerstev 
jednotlivých členských států, 
českých i zahraničních firem 
zabývajících se novými techno-
logiemi v zemědělství, stejně 
tak i univerzit. Zemědělskou 
veřejnost zastupovala organi-
zace Copa-Cogeca sdružující 
evropské zemědělce.

KULATÉ VÝROČÍ
Konference se letos konala 
po pětadvacáté a poprvé ji spolu-
pořádala Česká republika. Zamě-
řena byla na využití technologií 
pro zefektivnění Společné země-
dělské politiky (SZP) pro nové 
programové období. Účastníci si 
zde předávali zkušenosti, debato-
vali o nových poznatcích a inova-
cích, a to zejména těch, které 
vzešly z evropských vesmírných 
programů, především Copernicus 
a družice Sentinels. Družice zpro-

středkovávají nejen pozorování 
pevniny, ale třeba i zemědělských 
plodin a zemědělských operací, 
a data z nich se uplatňují v mnoha 
oborech. Pro zemědělství se tak 
otevírají zcela nové možnosti. 

MONITORING 
V loňském roce vydala EK úpravu 
legislativy Společné zemědělské 
politiky, která umožňuje zavede-
ní tzv. Monitorovacího přístupu. 
Ten předpokládá rozsáhlé využití 
dat Sentinel pro účely administ-
race dotací vázaných na obhos-
podařovanou plochu. Zrychlí se 

tím proces podávání žádostí 
o dotace a sníží kontrolní 
zátěž samotných zemědělců. 
Ubudou totiž kontroly – ty 
se zaměří pouze na rizikové 
pozemky. Informace z družic 
zároveň poslouží k preventiv-
ním účelům – zemědělce upo-
zorní platební agentury na to, 
že se například blíží doba sečí 
a z dat Sentinel je zřejmé, že 
jejich pozemky zatím pose-
čeny nebyly. Jednou z výhod 
tohoto přístupu je i možnost 
zemědělce, aby upravil žádost 
o dotaci, a to právě na zákla-
dě výsledků z monitorování. 

Využití dat v praxi by mělo vést 
ke zvýšení efektivity SZP.

CO KONFERENCE PŘINESLA? 
Především shodu na tom, že 
budoucí SZP musí být založena 
na novém modelu dotační politi-
ky. Modernizace a implementace 
nových technologií jsou jednou 
z hlavních priorit budoucí SZP. Je 
třeba změnit způsob nastavení 
dotačního systému jako takové-
ho. Integrovaný administrativní 
a kontrolní systém, který sleduje 
oprávněnost žadatele na dotaci, 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MARS

Giovanni De Santi, 
ředitel Ředitelství pro udržitelné zdroje 
Společného výzkumného centra
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by měl být v budoucnu především 
preventivním systémem a nástro-
jem, který bude napomáhat  lepší-
mu výkonu SZP. Přechod na nový 
systém je nevyhnutelný. Jeho 
základem bude systematický sběr 
a analýza dostupných dat o vyu-
žívání zemědělské půdy a jejich 
sdílení se zemědělskou veřejností. 
Aktivnější zapojení farmářské ve-
řejnosti je proto další nezbytností 
pro zdárnou změnu systému SZP.

DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI 
Je zřejmé, že se jedná o zásadní 
změnu, nicméně obavy nejsou 
na místě. Ze zkušeností členských 
států, které nový systém již na-
sadily, vyplývá, že díky automa-
tickým analýzám družicových dat 
Sentinels se snížil počet kontrol 
v terénu. Navíc se podařilo chybo-
vost žádostí o dotace omezit, a to 
díky proaktivní komunikaci s far-
máři. Členské státy hodlají v no-
vém způsobu kontrol pokračovat 
i v budoucnosti a dále ho rozvíjet.

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ 
V rámci konference byly prezento-
vány jednotlivé technologie a ko-
merční řešení. Množství prezento-
vaných technologií a služeb bylo 
enormní. Lze shrnout, že oproti 
roku 2018 došlo k obrovskému 
technologickému pokroku nejen 
ve zvýšení přesnosti automatic-
kých analýz, ale také v návrzích 
komplexních řešení pro platební 
agentury a farmáře v oblasti sdíle-

ní dat, online komunikace, auto-
matického zpracování a vyhod-
nocení dat (např. automatického 
vyhodnocení fotografií).

NÁZOR 
ZEMĚDĚLSKÉ VEŘEJNOSTI EU 
Zástupkyně farmářské veřejnosti 
z Copa-Cogeca sdělila, že nová 
podoba kontroly založená na au-
tomatické analýze družicových dat 
je vhodný způsob, jak se při kon-
trole dotací zaměřit na významné 
nesrovnalosti, a ne na drobné 
chyby.

KONKRÉTNÍ PROJEKTY 
SZIF se zapojil do několika projek-
tů. Jedním z nich byl CzechAGRI 
a jeho výstupem byla plodino-
vá mapa za roky 2015–2016. 
Dalším projektem s naší účastí je 

Sen4CAP, na kterém se spolu s EK 
a Evropskou kosmickou agenturou 
podílí šest vybraných platebních 
agentur. Cílem je využití dat Senti-
nel pro mapování diverzifikace 
plodin, monitoring sečí trvalých 
travních porostů a monitoring 
zemědělských operací.
V rámci projektu s názvem 
DROMAS testuje SZIF služby 
využívající data Sentinel např. pro 
aktualizaci evidence půdy (LPIS).

Konference MARS byla svým ob-
sahem skutečně obsažná. Ukázala 
a potvrdila, že inovace a nové 
technologie jdou neuvěřitelně 
rychle kupředu a že budou příno-
sem nejenom pro platební agen-
tury, ale i pro farmáře samotné. 
Krátké video z průběhu konferen-
ce lze zhlédnout ZDE. 

Family photo bylo snímáno pomocí dronu

Seminář Sen4CAP
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Fond se tradičně zúčastňuje největší zemědělské výstavy u nás, agrosalónu Země živi-
telka. Prezentuje zde zejména svou činnost v oblasti dotací a v rámci jeho expozice jsou 
k dispozici také potraviny značek kvality, které administruje. Výstava je však pro pracov-
níky SZIF, stejně jako pro ostatní návštěvníky, také dobrou příležitostí, aby se seznámili 
např. se soudobými trendy v zemědělství a používanou moderní technikou.

Už před zahájením agrósalonu 
upozorňoval organizátor vele-
trhu na webových stránkách 
na některé zajímavé zeměděl-
ské stroje, historické i soudobé. 
Jedním z nich bylo i moderní 
rozmetadlo Terra–Gator, které 
poté budilo pozornost návštěv-
níků jednak svými rozměry, 
jednak koncepcí podvozku, 
ale i moderním vybavením, 
které je zcela v souladu s tren-
dem precizního zemědělství.

ROZMETADLO
Jde o zemědělský stroj, který má 
za úkol přiměřeně a rovnoměrně 
aplikovat organická nebo 
průmyslová hnojiva po povrchu 
pozemku. Pod tímto pojmem si 
leckdo může představit nevábně 
vyhlížející vozidlo rozstřikující 
po poli nelibě čpící obsah. Jenže 
dnes už je tomu mnohdy zcela 
jinak. Respekt budící stroj 
řídí během práce z komfortní 
kabiny obsluha prostřednictvím 
počítačového terminálu, 
naprogramovaného podle 
aplikačních map a souřadnic GPS. 
K ruce má rozměrný dotykový 
display a kromě volantu i joystick 

pro jemné ovládání pohybu vozidla 
podle druhu povrchu pozemku. 

TERRA–GATOR
Challenger Terra–Gator 8333, 
na který lákalo výstaviště ná-
vštěvníky, je mohutný tříkolový 
aplikační stroj s rozměrnými 
širokými koly, který může rozme-
távat materiál v kapalné i suché 
formě. Přední pneumatika má 
stejnou velikost jako ty u kol 
zadní nápravy. Přední kolo při 
práci na poli pohání hydromotor 
s ovládáním výkonu pomocí 
zmiňovaného joysticku. Při jízdě 
po silnici se tento pohon automa-
ticky odpojuje. Všechny funkce 
stroje jsou ovládány pomocí 

obslužného terminálu Falcon 
VT s dotykovou obrazovkou, 
k systémům vozidla je při-
pojen prostřednictvím síťové 
sběrnice CANBus. Samozřej-
mostí je i slot na SD karty 
umožňující přenos dat, map 
rozmetávání apod. Systém 
v akci upravuje tok materiálu 
podle předem nastavených 
nebo proměnných parametrů. 
Celkově má vysoká úroveň 
automatizace zajistit, aby se 

obsluha mohla maximálně věnovat 
vlastní pracovní činnosti na poli. 

PŘESNOST A VÝKON
Stroje Terra–Gator je možné vy-
bavit systémem automatického ří-
zení aplikace látek a autopilotem. 
Variabilní aplikace průmyslových 
či vápenatých hnojiv pak probíhá 
podle navržených map. Aplikační 
mapy lze do terminálu přenášet 
na dálku a také regulovat nastave-
ní řídících počítačů. To vše přináší 
výhody v podobě úspor materi-
álů bez překryvů a vynechávek, 
přesnějších pojezdů, snížení rizika 
přehnojení a v konečném důsled-
ku zvýšení průměrného výnosu.

Petr Cenker

OBR NA TŘECH KOLECH
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14 OCENĚNÝCH
Rodina Klasa se rozrůs-
tá! Prestižní značku KLA-
SA převzalo 21. listopadu 
14 tuzemských producentů 
z rukou ministra zeměděl-
ství Miroslava Tomana a ge-
nerálního ředitele Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu Martina Šebestyána. 
Na slavnostním večeru v praž-
ském paláci Žofín získalo 
tuto prestižní značku celkem 
34 výrobků. Gratulujeme.

SZIF NA VÝSTAVĚ 
GASTRO PRODUKT
Nová výstava začala úspě-
chem a velkým zájmem ná-
vštěvníků! Od 21. do 23. 11. 
proběhl v Českých Budějo-
vicích první ročník výstavy, 
která se zaměřila na škol-
ní a závodní stravování. 
Setká se s ním většina 
z nás, proto je důležité 
ho kultivovat. Akce byla 
zaměřena na zdravý životní 
styl, netradiční kuchyni, 
alternativní stravování a nové 
trendy, proto nechyběly ani 
ochutnávky produktů KLASA 
a Regionální potravina.

SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET SZIF 
V příštím roce bude Fond hos-
podařit s částkou 42,2 miliar-
dy korun, což je o 2,7 miliardy 
více než činil rozpočet pro rok 
2019. Navýšení se realizovalo 
zejména kvůli převodu Národ-
ních dotací na SZIF, který je 
bude od Nového roku proplá-
cet namísto Ministerstva ze-
mědělství. Největší částka je 
určena opět na přímé platby, 
na žádosti roku 2020 je vyčle-
něno více než 22,5 miliardy 
korun. Na dotace Programu 
rozvoje venkova se počítá 
s částkou přes 12,8 miliardy 
korun, přibližně 40 procent 
těchto finančních prostředků 
půjde na projektová opatření 
a 60 procent na neprojektová 
opatření. Téměř 1,2 miliardy 
korun je připraveno pro Spo-
lečnou organizaci trhů. Národ-
ní dotace, které bude žada-
telům od roku 2020 vyplácet 
SZIF, mají rozpočet 3,7 miliar-
dy korun.

KVALITNÍ POTRAVINY
Přinášíme vám podrobnosti velké spotřebitelské soutěže 
s názvem „Nastartujte výhry s Klasáčkem.“  Dozvíte se, 
jak Regionální potravina opět hvězdí v televizi. Můžete se 
s námi radovat z ceny, kterou obdržel náš projekt zamě-
řený na zdravý životní styl dětí. A nějaká kvalitní vánoční 
dobrota nesmí chybět.

NASTARTOVALI JSTE 
VÝHRY S KLASÁČKEM? 

Pokud ne, jděte na to. Další roč-
ník velké spotřebitelské soutěže 
Nastartujte výhry s Klasáčkem 
sice začal už 4. listopadu, ale šan-
ci mají všichni soutěživí fandové 
kvalitních potravin až do 2. úno-
ra 2020. Stačí vystřihovat loga 
z obalů kvalitních potravin a za-
sílat je, nalepená na herní karty, 
do slosování. Na 50 tisíc nejrych-
lejších soutěžících čekají drobné 
ceny. Hlavními výhrami jsou tři 
vozy od ŠKODA AUTO, tentokrát 
pětidveřové hatchbacky ŠKODA 
SCALA. Každý měsíc se spolu 
s hlavní výhrou losují také výherci 

kuchyňského vybavení a poukázek 
do nákupních řetězců v hodno-
tě několika tisíc korun. Pravidla 
soutěže najdete ZDE. Neváhejte 
a zapojte se! 

REGIONÁLNÍ 
POTRAVINA V HERBÁŘI
V říjnu začala sedmá řada po-
pulárního pořadu o gastronomii 
a bylinkách – Herbář. Kateřina 
Winterová v něm zasvěcuje divá-
ky do vychytávek našich babiček 
a zdravého životního stylu. Do této 
řady seriálu se zapojila už potřetí 
i Regionální potravina. Každou ne-
děli až do Vánoc můžete sledovat 
na ČT 1 v 17.55 jednoho z regi-

onálních výrobců. Kdybyste ne-
stihli premiérové díly, nezoufejte, 
repríza je vždy ve čtvrtek v 18.15 
na ČT 2. Najdete je také v on line 
vysílání České televize.

„POSPOLU U STOLU“ MÁ EFFIE 
Státní zemědělský intervenč-
ní fond získal v soutěži Effie, 
která hodnotí efektivitu kampaní, 
3. místo za svou kampaň „Pospolu 
u stolu“. Ta se tentokrát zaměřila 
na dětské strávníky a připravila 
pro ně originální výukový materi-
ál, který má školáky pobavit 
a přesvědčit, že konzumace kvalit-
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INFO Z INFOLINKY
Na webu SZIF najdete Har-
monogram předpokláda-
né administrace opatření 
Jednotné žádosti za rok 
2019 až 2020, ZDE. 
Ti, jejichž žádosti v rámci PRV 
jsou v  kategorii Doporučen 
a Náhradník, budou  dokládat 
přílohy k Žádosti o dotaci. 
V případě jednoduššího ce-
nového marketingu je termín 
do 7. 1. 2020, pokud žadatel 
realizuje výběrové/zadáva-
cí řízení, termín na doložení 
příloh je do 18. 2. 2020

8. KOLO PRV
SZIF zveřejnil výsledky žá-
dostí k 8. kolu PRV. Žadate-
lé vědí, jestli jejich žádost 
postupuje, tedy zda byla 
doporučena k další adminis-
traci, případně zůstává v roli 
náhradníka. Bylo doporučeno 
nebo doporučeno jako náhrad-
níci 2 024 žádostí. Největší 
zájem byl o pořízení lesní 
techniky a investice do zpra-
covatelských provozů.

NOVINKY Z WEBU
Vzhledem k nárůstu dotačních 
titulů a informací komuniko-
vaných přes Portál farmáře je 
k 6. 1. 2020 plánována grafic-
ká úprava portálu tak, aby se 
stal přehlednějším a uživatel-
sky vstřícnějším. 

NOVELA ZÁKONA 
O SZIF A O ZEMĚDĚLSTVÍ 
Od 1. 1. dochází v souvislosti 
s novelou zákona o země-
dělství k několika změnám. 
Tou nejpodstatnější je pře-
vod agendy Národních dotací 
z Ministerstva zemědělství 
na Státní zemědělský inter-
venční fond. SZIF bude také 
povinně zveřejňovat na svých 
webových stránkách informa-
ce o dotacích formou otevře-
ných dat, což už od letošního 
roku dělá. Novela zákona 
o zemědělství přináší přede-
vším nový přístup v evidování 
hranic dílů půdních bloků, kdy 
hranice budou zakreslovány 
podle skutečného užívání. Po-
drobnější popis dopadů novely 
zákona o zemědělství najdete 
na webu SZIF, a to ZDE. 

ních potravin je pro ně správnou 
volbou. Název projektu evokuje 
nejen jídlo, ale také čas společ-
ně strávený s rodinou, což je 
hodnota, která se v dnešní době 
začíná vytrácet.
A z čeho projekt sestává? 
Základem je metodická příruč-
ka pro pedagogy. Materiály 
a pomůcky vybízejí ke komuni-
kaci, rozvíjejí dítě po výtvarné 
a hudební stránce, podporu-
jí pracovní činnosti, přinášejí 
tipy na výlety a mnohé další. 
Součástí jsou například mobilní 
interaktivní hry Život na statku 
a Statkář, fotonávody na tvoření 
z potravin, CD se zpěvníkem 
obsahující originální písničky 
na téma stravování, potravin 
a aktivního životního stylu, dále 
USB flash disk se zábavnými 
úkoly pro děti, videy z produkce 
vybraných potravin a videorecep-
ty i velkoformátovou mapou. Ta 
spolu se souborem snímatelných 
samolepek se symboly plodin, 
hospodářských zvířat a potravin 
učí děti „mapovat“ Českou 
republiku. Uvedené materiá-
ly byly rozeslány v originálním 
kufříku vždy po dvou kusech 
na celkem 1 000 vybraných 
základních a mateřských škol 
v celé České republice. Spoluprá-
ce se školami je tedy navázána 
a zároveň do sbírky cen Effie 
přibyl ke dvěma stříbrným cenám 
také bronz.

VANILKOVÉ 
ROHLÍČKY NA JEDNIČKU 
Křehká pochoutka z vanilkového 
cukru patří k vánočním vlajkovým 
lodím každé rodiny. Kdekdo je na 
rohlíčky odborník, a to v Čechách 
není míněno ironicky, ale doslova. 
Možná že právě proto přivítáte 
několik vychytávek, jak vylepšit 
svůj už téměř nevylepšitelný 
recept.
1. Překvapení! Klíčový je kvalit-
ní vanilkový cukr. Nemusíte jej 
kupovat, ale je možné do moučko-
vého cukru vložit na týden 
vanilkový lusk a zavřít víčko. Efekt 
je nenahraditelný.
2. Zapomeňte na margaríny, 
zvolte kvalitní máslo, nejlépe 
napůl říznuté sádlem, obojí 
s puncem Regionální potraviny. 
Také mouka se značkou Klasa 
posune rohlíčky do nebeské-
ho levelu.

3. Kdysi dávno, když ještě 
vařívala a pekávala Magdale-
na Dobromila blahé paměti, se 
místo ořechů používaly do rohlíč-
ků mandle. Z úsporných důvodů 
pak na mandle svět v souvislosti 
s rohlíčky zapomněl. Co takhle jim 
poskytnout vzkříšení? Jsou přece 
Vánoce! 
4. Při zadělávání nesmí máslo 
a sádlo v těstě povolit. Hněťte 
těsto špičkami prstů se sypkými 
přísadami na drobenku, pak 
přidejte žloutky a NENECHÁVEJTE 
těsto odpočinout – rychle tvořte 
rohlíčky. Pokud je těsto příliš 
suché, přidejte rum nebo žloutek. 
5. Nepřepečte! Zkuste při 
150 stupních 15 minut, pak 
ztlumit na minimum a nechat 
dojít. Barva zůstává bledě růžová.
6. Z plechu po pár minutách 
vložíme rohlíčky opatrně rovnou 
do vanilkového cukru. Obalíme 
a necháme přímo v cukru zchlad-
nout. Poté vyjmeme. Na slovo 
vzaté hospodyňky pak obalují 
ještě podruhé. 
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NÁVRH ZÁKONA O VODĚ
Ochrana vodních zdrojů pro 
současnost i pro budoucnost 
je hlavním cílem ústavního 
zákona, který navrhuje Mini-
sterstvo zemědělství. Zámě-
rem je nadřazení veřejného 
zájmu na ochranu vody pro 
lidskou potřebu všem ostat-
ním veřejným zájmům. Cí-
lem je i zabezpečení práva 
na vodu každému obyvateli 
z veřejně dostupných zdrojů 
za přijatelných společenských 
a sociálních podmínek.

SZIF ČLENEM A–CSR
SZIF se zapojil do Asociace 
společenské odpovědnos-
ti (A-CSR) a stal se jejím 
298. členem. V roce 2015 
přijaly všechny členské státy 
OSN včetně České republi-
ky 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 problé-
my. Týkají se nás všech.

BOJ PROTI KŮROVCI
2,5 miliardy korun dostanou 
od Ministerstva zeměděl-
ství nestátní vlastníci lesů 
na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity. Peníze jim umožní 
zalesnit holiny, pečovat o les, 
zajistit jeho druhovou pestrost 
i ochranu před škůdci. „Díky 
podpoře budou moci vlastní-
ci nestátních lesů lépe čelit 
následkům sucha a kůrovco-
vé kalamity, budou mít více 
prostředků na co nejrychlejší 
založení nových odolnějších 
lesů,“ řekl Miroslav Toman. 

DOPLATKY SAPS 
Od 2. 12. začal SZIF vyplácet 
doplatky na nejrozšířenější 
zemědělskou dotaci – SAPS. 
Mezi zemědělce už bylo zálo-
hami rozděleno přes 7,4 mi-
liardy korun. O Jednotnou 
platbu na plochu je každo-
ročně velký zájem. Letos 
si o ni požádalo přes třicet 
tisíc zemědělců na přibližně 
3,5 milionu hektarů. V rámci 
této dotace platební agentura 
posílá od 22. 10. žadatelům 
70% zálohu, nyní se vyplá-
cí doplatky.
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Ježíšek
 mi nadělil značkové 
mlsání! Mňam!

A. K. P. K. 

A g r o f ó r y


