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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Integrovanou produkci ovoce, vinné révy a zeleniny SZIF 
podpoří 340 miliony 
 

Praha 16. března 2022 – Mezi 266 ovocnářů integrované produkce (IP) Fond rozdělí 90 

milionů korun. Částka 170 milionů směřuje 625 žadatelům na základní a nadstavbovou 

ochranu vinic, 80 milionů pak mezi 86 zelinářů. Zmíněná Agroenvironmentálně-

klimatická opatření (AEKO) se realizují v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). 

 

„Opatření podporují celofaremní komplexní hospodaření v sadech, vinicích a na orné půdě 

s minimalizací vstupů a nežádoucích účinků agrochemikálií. Zároveň využívají postupy 

a technologie šetrné k životnímu prostředí a lidskému zdraví,“ říká Jan Borský, vedoucí Oddělení 

metodiky environmentálních podpor. 

 

Integrovaná (propojená) produkce využívá propojení způsobů nechemické ochrany a použití 

chemie zůstává až na posledním místě. Pěstitelé tak neaplikují vyjmenované účinné látky, 

provádí rozbory půdy a dodržují stanovené podmínky údržby sadů, vinic a pěstování zeleniny. 

Dotace je vyplácena na ha dílu půdního bloku s příslušnou kulturou a danou minimální hustotou 

výsadby. 

 

„Integrovaná produkce je otevřena všem, kdo chtějí přispět k vysoce kvalitní nabídce pro 

spotřebitele. Omezení intenzivnějších technologií a chemie současně přispívá 

k biodiverzitě obhospodařovaných území, k ochraně vody, půdy a zabezpečuje nejvyšší 

požadavky na bezpečnost potravin,“ uvádí Borský s tím, že konkurenceschopnost v IP 

hospodaření je vůči konvenčnímu zemědělství zatížena vyššími vstupními náklady, které jsou 

vyváženy právě dotační podporou. 

 

Výpočet plateb pro podpořené oblasti je uveden v Příručce pro žadatele 2021 na webových 

stránkách https://www.szif.cz/cs/prime-platby.  

 

Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání přes Portál farmáře v části 

Ostatní podání. Případně formulářem Prohlášení o vzdání se práva na odvolání na webových 

stránkách www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v sekci Ke stažení ve složce Jednotná žádost. 

  

SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na účet Portálu 

farmáře. Pokud jimi žadatel nedisponuje, doručí mu rozhodnutí pošta. Informace pro obnovu 

přístupu do Portálu farmáře SZIF/eAgri jsou na https://www.szif.cz/cs/faq.  

 

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu 

info@szif.cz. 

 

Miroslav Bína 

tiskový mluvčí 

e-mail: press@szif.cz 

mobil: +420 733 696 550 
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné 

zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie 

a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky 

a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž 

administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 

regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich 

působení.   

 


