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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje i cukrovou řepu, 
zeleninu s vysokou pracností a chov dojnic 

 

Praha 7. prosince 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání 

rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým 

sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských, 

sociálních nebo environmentálních důvodů. 

 

Součástí VCS je také cukrová řepa, druhy zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností a chov 

dojnic. Právě u těchto čtyř titulů VCS bylo zahájeno vydávání rozhodnutí. 

 

Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 869 žadatelů, mezi které se rozdělí téměř 403 milionů 

korun. Sazba pro rok 2022 je 6 924,18 korun na hektar. „Podpora je určena pěstitelům cukrové 

řepy pro zpracování na cukr nebo kvasný líh. Plodinu musí pěstovat na minimální ploše 1 hektar 

a na žadatele musí být evidována půda s kulturou standardní orná půda nejméně od data podání 

žádosti do 31. srpna daného roku,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb 

a environmentálních podpor.  

 

V případě zeleninových druhů se podpora týká zeleniny s vysokou pracností a velmi 

vysokou pracností. O dotaci na prvně jmenovanou požádalo 126 pěstitelů. Poputuje mezi ně 

téměř 12,3 milionů korun. Sazba činí 3 580,07 korun na hektar.   SZIF dále obdržel 347 žádostí 

o podporu na zeleninu s velmi vysokou pracností, v rámci této podpory bude rozděleno přes 

77 milionů korun. Sazba je 9 783,68 korun na hektar.    

 

„Podporujeme pěstitele vybraných druhů luskovin, plodové a listové zeleniny na standardní orné 

půdě. V případě zeleniny s velmi vysokou pracností se jedná o vybrané druhy košťálové, 

kořenové, plodové, cibulové, listové a stonkové zeleniny na orné půdě či jiné trvalé kultuře 

(v případě chřestu),“ vysvětluje Ing. Miškovský. Podmínkou k přiznání dotace je dodržení 

minimálního výsevu nebo výsadby daného druhu na 1 hektar, hmotnosti tisíce semen 

a minimální vegetační doby od výsevu nebo výsadby. 

 

 

Do aktuálního výčtu vydávaných rozhodnutí patří dotace na dojnice. Letos o tuto podporu 

požádalo 1 756 chovatelů dojnic. Fond mezi ně rozdělí 1,25 miliardy korun. „Výše sazby podpory 

na chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka je letos 3 541,83 korun na velkou 

dobytčí jednotku (VDJ). Platba bude žadateli poukázána do 30. června 2023 na bankovní účet,“ 

informuje Ing. Josef Miškovský. 

 

O dobrovolnou podporu na dojnice (nejméně na 2 VDJ) může žádat fyzická nebo právnická osoba 

chovající dojnice na hospodářství registrovaném v evidenci k 31. březnu roku, na který je platba 

požadována. Žadatel dále vykáže veškerou užívanou zemědělskou půdu a celoročně musí 

dodržovat podmínky dopadů na životní prostředí (cross compliance). 

 

Rozhodnutí na další opatření VCS budou průběžně následovat až do března 2023. O podporu 

VCS mohli zemědělci požádat letos v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné 

žádosti. 
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Vybraná opatření VCS 2019–2021 

(počet žadatelů / vyplacená částka v mil. Kč) 

 
 2021 2020 2019 

Počet 

žadatelů 

Vyplaceno Počet 

žadatelů 

Vyplaceno  Počet 

žadatelů 

Vyplaceno  

Cukrová řepa 898 418 878 460 867 430,3 

Zelenina s vysokou 

pracností 
130 12,8 117 14 124 13,1 

Zelenina s velmi vysokou 

pracností 
343 80 318 88 313 82,5 

 

 

Vybrané opatření VCS - Chov krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 2019–2021 

(počet žadatelů / vyplacená částka v mld. Kč) 

 
2021 2020 2019 

Počet žadatelů Vyplaceno Počet žadatelů Vyplaceno  Počet žadatelů Vyplaceno  

1 778 1,3 1 786 1,4 1 802 1,3 

 

 

 

Miroslav Bína 

tiskový mluvčí 

e-mail: press@szif.cz 

mobil: +420 733 696 550 

 

 
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. Více 

informací na www.szif.cz  

 

Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Žadatel však může celý proces urychlit, pokud 

se vzdá práva na odvolání. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“ je k dispozici na webových stránkách 

SZIF. (www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost).  

 

Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu. 

V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou. Žadatelé, kteří potřebují 

obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace 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. 
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