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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Zhodnocení mezinárodní konference MARS  

Praha 3. prosince 2019 – V minulém týdnu v Praze probíhala 25. mezinárodní konference 

MARS na téma: Jak nové technologie mění Společnou zemědělskou politiku EU (SZP). 

Spolupořádal ji Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který přináší ohlédnutí za 

touto významnou akcí pro budoucí podobu SZP.  

 

 
Konference MARS se zúčastnilo téměř čtyři sta hostů včetně významných osobností z Evropské 

komise (DG AGRI, DG ENVI, DG JRC), Evropského účetního dvora, zástupců platebních agentur 

a ministerstev jednotlivých členských států, českých i zahraničních firem zabývajících se novými 

technologiemi v zemědělství. Zemědělskou veřejnost zastupovala organizace Copa-Cogeca 

sdružující evropské zemědělce.  

 

Konference se letos konala po pětadvacáté a poprvé ji spolupořádala Česká republika. Zaměřena 

byla na využití technologií pro zefektivnění SZP pro nové programové období. Účastníci si zde 

předávali zkušenosti, debatovali o nových poznatcích a inovacích, a to zejména těch, které vzešly 

z evropských vesmírných programů, které otevírají nové možnosti pro zemědělství. 

 

A jaké jsou výstupy z konference? Budoucí SZP musí být založena na novém modelu dotační 

politiky. Modernizace a implementace nových technologií je jedním z hlavních priorit budoucí 

SZP. Je třeba změnit způsob, jak přemýšlíme o nastavení dotačního systému jako takového. 

Integrovaný administrativní a kontrolní systém, který sleduje oprávněnost žadatele na dotaci, 

by měl být v budoucnu především preventivním systémem a nástrojem, který bude  

napomáhat  lepšímu výkonu SZP. Přechod na nový systém je nevyhnutelný. Jeho základem 

bude systematický sběr a analýza dostupných dat o využívání zemědělské půdy a jejich sdílení 

se zemědělskou veřejností. Aktivnější zapojení farmářské veřejnosti je proto další nezbytností 

pro zdárnou změnu systému SZP.  

 

Je zřejmé, že se jedná o zásadní změnu, nicméně obavy nejsou na místě. Ze zkušeností 

členských států, které nový systém již nasadily, vyplývá, že díky automatickým analýzám 

družicových dat Sentinels se snížil počet kontrol v terénu. Navíc se podařilo chybovost žádostí 

o dotace omezit, a to díky proaktivní komunikaci s farmáři. Členské státy hodlají v novém 

způsobu kontrol pokračovat i v budoucnosti a dále ho rozvíjet. 

 

V rámci konference byly prezentovány jednotlivé technologie a komerční řešení. Množství 

prezentovaných technologií a služeb bylo enormní. Lze shrnout, že oproti roku 2018 došlo 

k obrovskému technologickému pokroku nejen ve zvýšení přesnosti automatických analýz, ale 

také v návrzích komplexních řešení pro platební agentury a farmáře v oblasti sdílení dat, online 

komunikace, automatického zpracování a vyhodnocení dat (např. automatického vyhodnocení 

fotografií).  

 

Zástupkyně farmářské veřejnosti z Copa-Cogeca sdělila, že nová podoba kontroly založená na 

automatické analýze družicových dat je vhodný způsob, jak se při kontrole dotací zaměřit na 

významné nesrovnalosti a ne na drobné chyby, které se vyskytují v řádech desítek metrů 

čtverečních. 
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Konference MARS byla svým obsahem skutečně vydatná. Ukázala, že inovace a nové technologie 

jdou neuvěřitelně rychle kupředu a že budou přínosem nejenom pro platební agentury, ale i pro 

farmáře samotné.  

 

SZIF je od roku 2015 zapojen do několika vesmírných projektů (CzechAgri, projekt Sen4CAP, 

DROMAS aj.). Organizování konference MARS bylo pro platební agenturu velkou poctou. SZIF 

zde zároveň získal prestižní ocenění v podobě třetího místa v soutěži odborných plakátů k využití 

nových technologií pro agendu Společné zemědělské politiky EU (v příloze tiskové zprávy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské 

politiky a Společné rybářské 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. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF je dále 

zprostředkujícím subjektem v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje také propagaci značek 

kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO. 


