
Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

dovolte, abychom vám na úvod roku 2020 popřáli pevné zdraví, osobní pohodu a 
úspěšný rok, 2020, kterým jsme vstoupili do nového rozpočtového období Evropské unie, 
jenž ovlivní zásadním způsobem další vývoj agrární soustavy naší země.

Dnešní Evropské zpravodajství (dále EZ), první v roce 2020, se věnuje za prvé 
základním informacím ke konceptu Evropské zelené dohody ve vztahu k jejímu financování a 
časovému rámci její realizace v praxi. 
Evropskou zelenou dohodu prezentovala Evropská komise v polovině prosince 2019, nato se 
před Vánoci sešli ministři životního prostředí EU a shodli se na požadavku financovat tuto 
dohodu nikoliv ze zdrojů Společné zemědělské politiky (dále SZP), ani z rozpočtu na Kohezní 
programy.
Evropská komise zveřejní plán financování Evropské zelené dohody (cca 100 mld. EUR) 
14.1.2020.
Pokládáme za velmi důležité, že převládá shoda nepoužít na financování zelené dohody, která 
bude patřit k nosným ideám EU peníze z rozpočtu na SZP a na kohezi.

Podrobně tento důležitý bod viz „Zprávy v plném znění“, kde je uvedena rovněž rámcová 
informace k politice EU v oblasti ekologického zemědělství

V další části EZ upozorňujeme na informace o pokračující špatné nákazové situaci a 
nových ohniscích afrického moru prasat v Rumunsku, Polsku a v Asii. EZ neobsahuje 
nejnovější výskyt ptačí chřipky v chovech drůbeže v Polsku, na který reaguje Ministerstvo 
zemědělství ČR a Státní veterinární správa – lze očekávat zpřísnění opatření v oblasti dovozů 
drůbežího masa a opatření v samotných chovech drůbeže.

Závěrem tohoto úvodního komentáře k prvnímu EZ 2020 si autor v kontextu 
současného vývoje dovoluje zdůraznit a poznamenat prostou pravdu, kterou jsme tak 
lehkovážně opustili – myšlena je agrární politika České republiky po vstupu do EU:

„Je dobré v tomto nejistém světě mít svoje potraviny. Proto podporujme svoje zemědělce, 
dávejme přednost českým potravinám a požadujme od politiků, aby se problémy svých 
živitelů zabývali. Nepříznivý vývoj, kterým se ubíráme je možné zastavit a otočit. Snažme se 
o to všichni, mnohonásobně se nám to vrátí a vyplatí“

V Mostě dne 10.ledna 2020
Vydává: Okresní agrární komora Most – Krajské informační středisko ÚK



EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   Ministři životního prostředí diskutovali o Evropské 
zelené dohodě: financování musí být zajištěno z dodatečných zdrojů, nikoli 
z rozpočtů pro Kohezní politiku a Společnou zemědělskou politiku

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EKOLOGIKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ   Evropská komise 
připravuje akční plán na podporu ekologického zemědělství, akční plán by neměl 
zahrnovat povinnou výměru pro ekologické zemědělství

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   Rumunsko v prosinci potvrdilo dalších 27 případů 
nákazy afrického moru prasat u prasat v domácích chovech

POTRAVINY   Nestlé plánuje prodej 60 % podílu svého byznysu v oblasti 
zpracovaného masa s cílem posílit své aktivity ve prospěch produkce rostlinných 
alternativ

POTRAVINY   Zpracované masné výrobky obsahující dusitan sodný podle britských 
vědců způsobují vznik rakoviny

BREXIT   Britští zemědělci obdrží v roce 2020 téměř tři miliardy liber jako 
kompenzaci za vystoupení Velké Británie z Evropské Unie

BREXIT / OBCHOD   Německé zemědělské organizace se obávají narušení 
obchodních vztahů s Velkou Británií po jejím vystoupení z Evropské Unie

OBCHOD   Rakousko nepodpoří návrh obchodní dohody s Mercosurem



ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise zveřejnila nařízení 
týkající se celních kvót pro vysoce jakostní hovězí maso; reprezentativních cen 
v odvětví drůbežího masa a vajec; správy autonomních celních kvót Unie pro některé 
zemědělské produkty; pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku 
pro určité zemědělské produkty; financování rozpočtu Unie po vystoupení Spojeného 
království; udělení absolutoria za plnění rozpočtu řediteli Technického střediska pro 
spolupráci v oblasti zemědělství a venkova; a opravu nařízení, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   (05/01/2020)   Ministři životního prostředí 
diskutovali o Evropské zelené dohodě: financování musí být zajištěno 
z dodatečných zdrojů, nikoli z rozpočtů pro Kohezní politiku a Společnou 
zemědělskou politiku

Ministři životního prostředí se před Vánoci sešli na jednání Rady ministrů 
k projednání návrhu Evropské zelené dohody, který Komise prezentovala v polovině 
prosince 2020. Jednání Rady ministrů proběhlo po jednání Evropské Rady složené 
z premiérů a prezidentů členských zemí, během kterého vrchní představitelé 
členských zemí kromě Polska odsouhlasili závazek stran dosažení uhlíkové neutrality 
do roku 2050. Během jednání ministrů polský ministr životního prostředí Michal 
Kurtyka uvedl, že pro Polsko bude dosažení uhlíkové neutrality delším a náročnějším 
procesem než pro většinu ostatních zemí. Polsko bude podle něj připraveno 
dosáhnout uhlíkové neutrality až ve druhé polovině století. Ministři životního prostředí 
dále diskutovali o financování Evropské zelené dohody – podle Komise by měl být 
poskytnut rozpočet až 100 miliard EUR na přechod k pravidlům Evropské zelené 
dohody (plán financování by Komise měla zveřejnit dne 14/01/2020). Podle řady 
ministrů by financování mělo být zajištěno z dodatečných zdrojů, nikoli z rozpočtů pro 
Kohezní politiku a SZP. Ministři dále podpořili posílení ochrany biodiverzity.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EKOLOGIKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ   (05/01/2020)   Evropská 
komise připravuje akční plán na podporu ekologického zemědělství, akční plán 
by neměl zahrnovat povinnou výměru pro ekologické zemědělství

Evropská komise by v průběhu roku 2020 měla předložit akční plán na podporu 
ekologického zemědělství, podle zástupců Evropské komise jsou práce na akčním 
plánu již v pokročilém stádiu. Podle prvotních informací by budoucí podpora 
ekologického zemědělství měla být založena na základě poptávky, spíše než na 
základě povinné nabídky – akční plán by proto neměl zahrnovat povinnou výměru 
pro ekologické zemědělství. Zemědělci by měli produkci a produkční náklady 
upravovat v souladu s požadavky trhu.



ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   (05/01/2020)   Rumunsko v prosinci potvrdilo 
dalších 27 případů nákazy afrického moru prasat u prasat v domácích chovech

Rumunské ministerstvo zemědělství během prosince 2019 potvrdilo dalších 27 
případů nákazy afrického moru prasat u prasat v domácích chovech, jeden případ 
nákazy u divokého prasete byl v prosinci rovněž potvrzen v Polsku, a to v blízkosti 
německých hranic. Německo v reakci rozhodlo o stavbě plotu s cílem zamezit šíření 
nákazy na vlastním území. Dalších pět případů u divokých prasat bylo potvrzeno 
v Moldávii, v blízkosti rumunských hranic. V Číně dochází k pozvolné stabilizaci 
situace, některé provincie plánují v průběhu letošního roku dosáhnout srovnatelné 
produkce vepřového masa, jaké dosahovaly před vypuknutím epidemie afrického 
moru v srpnu 2018. Z důvodu šíření nákazy ale Čína zakázala dovoz vepřového 
masa z Indonésie, kde v průběhu roku 2019 došlo k úhynu až 30.000 prasat 
z důvodu šíření nákazy. Nákaza se dále šíří i ve Vietnamu, kde bylo od února 2019 
utraceno zhruba 6 milionů prasat.

POTRAVINY   (05/01/2020)   Nestlé plánuje prodej 60 % podílu svého byznysu 
v oblasti zpracovaného masa s cílem posílit své aktivity ve prospěch produkce 
rostlinných alternativ

Švýcarský potravinový gigant Nestlé plánuje prodej 60 % podílu svého byznysu 
v oblasti zpracovaného masa (konkrétně se jedná o 60 % podílu německé 
společnosti Herta spadající pod Nestlé & zaměřené na produkci uzenin) španělské 
společnosti Casa Tarradellas, a to s cílem zaměřit se více na produkci rostlinných 
alternativ masných produktů. Nestlé by do konce roku 2020 mělo nahradit až 10 % 
své nabídky masných produktů produkty na rostlinném základě, další rozšíření 
nabídky rostlinných alternativ je plánováno i na následující roky. K prodeji podílu by 
mělo dojít v první polovině roku 2020, Nestlé a Casa Tarradellas budou dále 
spolupracovat ve formě akciové společnosti.

Více informací zde.

POTRAVINY   (05/01/2020)   Zpracované masné výrobky obsahující dusitan 
sodný podle britských vědců způsobují vznik rakoviny

Vědečtí pracovníci z britské Královské Univerzity v Belfastu zpracovali analýzu 
týkající se souvislosti konzumace zpracovaných masných výrobků a vzniku rakoviny. 
Výsledky analýzy podle vědců poskytují zatím nejsilnější důkaz o jasné souvislosti 
mezi konzumací uzenin obsahujících dusitan sodný a vznikem rakoviny, zejména 
pokud se jedná o rakovinu střev, tlustého střeva a konečníku. Světová zdravotnická 
organizace již v roce 2015 označila zpracované masné výrobky za karcinogeny, 
podle britských vědců ale konzumace výrobků, které dusitany neobsahují, nepřináší 
stejná rizika vzniku rakovinového onemocnění. Zdravotní rizika obou skupin masných 
výrobků (ne/obsahujících dusitan sodný) by proto měla být posuzována odděleně.

Více informací zde.

https://www.foodnavigator.com/Article/2019/12/20/Nestle-joint-venture-illustrates-its-drive-towards-plant-based-offerings?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=20-Dec-2019
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/01/02/Strongest-link-yet-between-nitrates-and-cancer?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=02-Jan-2020


BREXIT   (05/01/2020)   Britští zemědělci obdrží v roce 2020 téměř tři miliardy 
liber jako kompenzaci za vystoupení Velké Británie z Evropské Unie

Britská vláda přislíbila dne 30/12/2019 zemědělcům pro rok 2020 dotace ve výši 2,85 
miliardy liber, částka by měla sloužit jako kompenzace zemědělcům za vystoupení 
Velké Británie z Evropské Unie. Podle dohody o vystoupení přestanou britští 
zemědělci dostávat dotace z evropských zdrojů ke dni, ke kterému Velké Británie 
opustí EU. Británie by měla vystoupit k 31/01/2020, následovat by mělo přechodné 
období do konce roku 2020, během kterého by Británie měla přispívat do evropského 
rozpočtu.

Více informací zde.

BREXIT / OBCHOD   (05/01/2020)   Německé zemědělské organizace se obávají 
narušení obchodních vztahů s Velkou Británií po jejím vystoupení z Evropské 
Unie

Zástupci německých zemědělců z German Farmers´ Association v rozhovoru ze dne 
02/01/2020 vyjádřili obavy z možného narušení obchodních vztahů s Velkou Británií 
po jejím vystoupení z Evropské Unie. Německo do Británie vyváží zemědělskou 
produkci v hodnotě 4,5 miliardy EUR ročně, z Británie na německé trhy putuje 
zemědělská produkce v hodnotě 1,3 miliardy EUR. Obchodní přebytek ve prospěch 
Německa dosahuje 3,2 miliard EUR, v rámci obchodních vztahů s ostatními zeměmi 
je míra přebytku pro Německo vždy nižší – Británie je proto klíčovým trhem. Podle 
zástupců německých zemědělců budou Brexitem negativně postiženy zejména 
sektory vepřového masa, drůbežího masa, mléka, mléčných výrobků, hovězího masa 
a obilovin. Kvůli sekundárním dopadům Brexitu by navíc ceny zemědělských komodit 
v Německu mohly klesnout.

Více informací zde.

OBCHOD   (05/01/2020)   Rakousko nepodpoří návrh obchodní dohody 
s Mercosurem

Nová rakouská vláda nepodpoří návrh obchodní dohody mezi Evropskou Unií a 
zeměmi Mercosuru. Vyplývá to z vládního programu zveřejněného v minulém týdnu. 
Nová rakouská vláda, která je nyní složena z Rakouské konzervativní lidové strany a 
ze strany Zelených, by podle programu měla podporovat takové obchodní dohody, 
které budou založeny na holistickém přístupu, a které budou klást dostatečný důraz 
na ochranu životního prostředí a klimatu.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (05/01/2020)   Evropská komise 
zveřejnila nařízení týkající se celních kvót pro vysoce jakostní hovězí maso; 
reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; správy autonomních 
celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty; pozastavení všeobecných 
cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty; financování 
rozpočtu Unie po vystoupení Spojeného království; udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu řediteli Technického střediska pro spolupráci v oblasti 

https://assets-global.website-files.com/5da42e2cae7ebd3f8bde353c/5dda924905da587992a064ba_Conservative 2019 Manifesto.pdf?utm
https://www.welt.de/regionales/bayern/article204705482/Deutsche-Bauern-sorgen-sich-um-Brexit-Hoehere-Kosten.html?utm
https://www.politico.eu/pro/new-austrian-government-will-reject-mercosur-deal/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=221dd4dc67-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_02_04_38&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-221dd4dc67-190468717&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=8b7a348bad-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_03_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-8b7a348bad-190528533


zemědělství a venkova; a opravu nařízení, kterým se stanoví společná 
organizace trhů se zemědělskými produkty

Komise dne 20/12/2019 zveřejnila Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2179 ze 
dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud 
jde o přidělení celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso jednotlivým zemím, a 
kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 
2019/2020. Dostupné zde.

Komise dne 20/12/2019 zveřejnila Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2186 ze 
dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení 
reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin. 
Dostupné zde.

Komise dne 27/12/2019 zveřejnila Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2220 ze dne 19. 
prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu 
správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a 
průmyslové výrobky. Dostupné zde.

Komise dne 27/12/2019 zveřejnila Nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. 
prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení 
všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a 
průmyslové výrobky. Dostupné zde.

Komise dne 30/12/2019 zveřejnila Nařízení Rady (EU, EURATOM) 2019/2234 ze 
dne 19. prosince 2019 o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného 
rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie. 
Dostupné zde.

Komise dne 03/01/2020 zveřejnila Rozhodnutí Výboru Velvyslanců AKT–EU Č. 
2/2019 ze dne 17. prosince 2019, kterým se řediteli Technického střediska pro 
spolupráci v oblasti zemědělství a venkova (CTA) uděluje absolutorium za plnění 
rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2018 [2020/1]. Dostupné zde.

Komise dne 03/01/2020 zveřejnila Opravu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace 



trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 
234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. Dostupná zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

06/01/2020 – Chorvatské předsednictví

14/01/2020 – Předpokládané datum zveřejnění plánu financování Evropské zelené 
dohody

27-28/01/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (reforma SZP)

30/01/2020 – Seminář k podávání žádostí o podporu v rámci propagačních programů 
Evropské Unie. Registrace zde do 26/01/2020

16-17/02/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (reforma SZP)

23-24/03/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství  (reforma SZP, přechodná 
opatření)

27-28/04/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (tbc)

25-26/05/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství  (tbc)

07-09/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (tbc)

29-30/06/2020 – Rada EU pro zemědělství a rybářství (tbc)

01/07/2020 – Německé předsednictví

https://ec.europa.eu/chafea/agri/news/registrations-open-info-day-calls-proposals-2020



