
Sdílení zkušeností z organizace 
a shrnutí výstupů z resortních akcí 
(25. zasedání Grémia CZ PRES, 14. října 2022)

Název akce:  52. Konference ředitelů platebních agentur



• Pořadatel – Státní zemědělský intervenční fond

• Datum konání - dne 5.10.2022

• Jednodenní akce v časovém rozmezí 9:00 – 17:45

• Online forma konference 

• Technické zázemí zajištěno v Bruselu v budově EK - prostřednictvím DG AGRI / DG SCIC 

(konferenční místnost a tlumočnický servis) + podpora ze strany pracovníků SZ ČR v Bruselu

• Organizační tým SZIF rozdělen na 2 skupiny:
• 1. skupina: fyzicky v Bruselu (2x moderátor, 2x technik na obsluhu online platformy) 

• 2. skupina: zasedací místnost SZIF (prezentující/posluchači za stranu SZIF)

• Technická platforma - Interactio/Webex

• Tlumočení zajištěno z/do – ČJ, AJ, FR, NJ
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141 účastníků z 29 zemí
(členské státy EU a kandidátské země)



PROGRAM AKCE – hlavní tematické okruhy

(zdravice pana Ministra; úvodní a závěrečné slovo zastupujícího GŘ SZIF) 

1. Aktuální stav implementace SZP 2023 – 2027 
DG AGRI: Stav legislativních aktů, vodítek, schvalování národních strategických plánů, shrnutí nových 
mechanismů SPZ
EÚD: Závěry speciálních zpráv Evropského účetního dvora 14/2022 a 16/2022
DG JRC: Technické aspekty implementace SZP 2023 – 2027 

2. Projektové aktivity související s implementací SZP (zejména využití nových technologií)                       
a spolupráce mezi PA
- Prezentace projektů do kterých jsou PA zapojeny 

(řešené oblasti, přínosy, výměna zkušeností aj.)
- Prezentace aktivit PA Learning Network
- Prezentace výsledků dotazníkového šetření mezi 
PA ohledně implementace systému monitorování ploch
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PROGRAM AKCE – hlavní tematické okruhy

3. Organizační – metodické - technické změny na straně PA v důsledku implementace SZP 2023+

PA: zakomponování nových agend do činností PA, přístupy k novým mechanismům SZP, reorganizace
činností a změny pracovních postupů, digitalizace, automatizace, nové způsoby sběru a vytěžování dat,
datová interoperabilita, nové způsoby komunikace s žadateli o dotace, atd.

4. Boj proti podvodům a střetu zájmů
OLAF: Závěry výroční zprávy za rok 2021 o ochraně finančních zájmů Evropské unie
PA: Prezentace postupů vhodných v boji proti podvodům a střetu zájmů, zkušenosti s využitím systému
Arachne aj.

5. Pozvánky na navazující akce
Jednání PA Learning Network v Praze; fyzicky dne 23.11.2022 na SZIF
Workshop PA k projektu Sen4CAP v Praze; fyzicky dne 24.11.2022 na SZIF
53. Konferenci ředitelů PA ve Švédsku
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• Pokračuje schvalování NSP, finalizace legislativních aktů a vodítek EK týkajících se implementace SZP
2023+ potřebných pro nastavení systémů na straně PA (i přes zpoždění očekává EK vydání do konce
roku 2022).

• Zemědělství setrvává i nadále „páteřní společnou politikou EU“ – v důsledku řešení prioritních
agend EU bude mít však princip subsidiarity významnou roli v nastavení konkrétních pravidel SZP
v ČS EU, jejichž implementace je zajišťována skrze PA.

• S ohledem na vývoj mezinárodních událostí v posledních měsících a náročně předvídatelnému
vývoji je třeba zajistit dostatečnou robustnost, ale současně i významnou flexibilitu PA, aby byly
připraveny pružně reagovat na nové potřeby a intervence SZP.

• Zapojení PA do projektů a pilotní testování významně přispělo k navýšení znalostního know-how
a výrazně usnadňuje následnou implementaci nových technologií do operativního nasazení.
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• Praxe potvrzuje, že využití nových technologií, digitalizace a automatizace v procesech
zajišťovaných PA vede ke snížení administrativní zátěže a očekávají se přínosy i v oblasti snížení
nákladů spojených s realizací SZP. Současně ale vede k potřebě přehodnocení stávajících postupů
a procesů, reorganizaci dílčích aktivit a potřebě rozvoje/vývoje informačních systémů.

• Pro boj proti podvodům a střetu zájmů je vhodné využívat nejen osvědčené postupy, ale i nové
nástroje, které SZP nabízí a využít potenciálu sdílení dat.

• Využití inovativních technologií na straně PA přináší nové možnosti a způsoby komunikace
s žadateli, jak z pohledu metodického, tak technologického.

• Z důvodu nasazování nových technologií do operativního provozu PA v rámci SZP 2023+ by měl být
ze strany všech aktérů SZP akceptován princip „Learning by doing“ včetně postupného
zpřesňování pravidel.
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Děkuji za pozornost.

V případě dotazů se neváhejte 
obrátit na 

lucie.savelkova@szif.cz

nebo na 

conferencecz@szif.cz
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Obdrželi jsme velmi pozitivní zpětné vazby po ukončení konference
(informování účastníků, způsob registrace, odborná náplň akce, dodržení časového 

rámce, průběh bez technických problémů aj.)
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