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 2016“.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 vychází
z dotací z kapitoly Ministerstva zemědělství pro SZIF ze státního rozpočtu oznámených
správcem kapitoly dne 22. července 2015, z rozpočtu EU dne 20. srpna 2015 a dodatečně
oznámené dotace na národní spolufinancování Programu rozvoje venkova zvýšené
o 1 500 000 tis. Kč dne 30. září 2015, z důvodu změny míry kofinancování Programu rozvoje
venkova z 25 % na 35 %.
Dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2016 ze státního rozpočtu na
správní výdaje, marketingovou činnost a společnou organizaci trhu - zlepšení výroby
včelařských produktů plně nepokrývají veškeré předpokládané výdaje v roce 2016. Tyto
výdaje budou do rozpočtu SZIF na rok 2016 zahrnuty v rámci jeho I. změny.
V roce 2016 předpokládá SZIF správní výdaje ve výši 1 652 272 tis. Kč.
Ministerstvo zemědělství vyčlenilo na tyto výdaje dotaci ve výši 800 000 tis. Kč. Tyto
prostředky navýšené o podíl na dávkách z cukru, příjmy na technickou pomoc PRV
a příjmy z vlastní činnosti umožňují pokrýt správní výdaje pouze ve výši 839 642 tis. Kč.
Chybějící finanční prostředky v návrhu rozpočtu na pokrytí správních výdajů SZIF
v roce 2016 ve výši 812 630 tis. Kč bude nezbytné dořešit v rámci I. změny rozpočtu
SZIF v I. čtvrtletí roku 2016.
Výdaje na marketingovou činnost v roce 2016 předpokládá SZIF ve výši
200 000 tis. Kč. Tyto výdaje jsou pokryty objemem finančních prostředků pouze ve výši
100 000 tis. Kč. Obdobně bude nezbytné chybějící finanční prostředky v návrhu
rozpočtu na pokrytí marketingové činnosti v roce 2016 ve výši 100 000 tis. Kč dořešit v
rámci I. změny rozpočtu SZIF v I. čtvrtletí roku 2016.
Přepokládané intervenční nákupy v roce 2016 ve výši 249 275 tis. Kč budou
financovány zápůjčkou Ministerstva financí, která bude do rozpočtu na rok 2016
zahrnuta v rámci jeho I. změny.
Pro sestavení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 byly použity následující příjmy:
- dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2016 ve výši 37 169 109 tis. Kč,
z toho dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 926 985 tis. Kč a dotace z rozpočtu EU
ve výši 31 242 124 tis. Kč,
- ostatní příjmy celkem ve výši 162 553 tis. Kč, z toho finanční dávka z výroby cukru
včetně podílu na dávkách z cukru ve výši 147 493 tis. Kč, příjmy na technickou pomoc
Programu rozvoje venkova ve výši 15 000 tis. Kč a ostatní příjmy z vlastní činnosti
ve výši 60 tis. Kč.
Dle přílohy č. 3 dopisu Ministerstva financí ze dne 30. června 2015 pod č.j.:
MF-30009/2015/1904-3 byl v návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 pro převod finančních
prostředků z € na Kč použit kurz 27,50 Kč/€.

