
Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

V dnešním Evropském zpravodajství vám předkládáme velmi důležité informace z nichž 
upozorňujeme zejména na následující:

 Zasedání Rady ministrů zemědělství 27.1.2020 – podrobný průběh diskuse a názory 
jednotlivých zemí na Společnou zemědělskou politiku (dále SZP)  

 Pracovní plán Evropské komise – mimo jiné strategie programu Farm to Fork /Z 
farmy na vidličku/

 Evropská strategie pro biodiverzitu – do roku 2030 30% půdy v režimu ekologického 
zemědělství

 Požadavek posílení rozpočtu pro SZP – Španělsko plus 20 členských států EU
 Německo plánuje kompenzaci 1 miliardy EUR za snížení objemu používaných hnojiv!

Tolik jenom několik vypíchnutých témat dnešní relace s tím, že je třeba se Evropským 
zpravodajstvím podrobně zabývat a studovat ho. Začíná velmi složité a náročné období 
přechodu na novou strategii SZP s dominancí programů Evropské zelené dohody s cílem 
uhlíkové neutrality. K tomu je třeba mít dobré a kontinuální informace a podporu domácích 
politiků a veřejnosti.

Znovu opakujeme, že nastává rozhodující časové období, které určí základní principy nové 
SZP, která bude velmi náročná a konfliktní. České republice v ní jde o mnoho, jde o zastavení 
propadu potravinové soběstačnosti a vytvoření podmínek (lépe vybojování) pro restart naší 
agrární soustavy, respektive využití našich přírodních a lidských zdrojů, které nesporně české 
zemědělství má a které lehkovážně opustilo – odhad salda agrárního zahraničního obchodu za 
rok 2019 = rekordních mínus 44 miliard Kč! Tento vývoj je v této době nebezpečný a proto 
opět končíme naší poznámkou - je dobré míti v dnešní nejisté době domácí potraviny.

V Mostě dne 7. února 2020

Vydává: Okresní agrární komora Most – Krajské informační středisko ÚK
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EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY
ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Pracovní plán Evropské komise: Strategie Farm to Fork, 
Strategie pro lesnictví, revize Směrnice o udržitelném používání pesticidů, i revize 
legislativy pro materiály určené pro styk s potravinami

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK   Evropská komise plánuje zveřejnění 
strategie Farm to Fork v dubnu / květnu 2020, veřejná konzultace by měla 
proběhnout v únoru / březnu 2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Ministři zemědělství během Rady ministrů diskutovali o 
Společné zemědělské politice, přechodném období a Evropské zelené dohodě; 
ministři nebyli jednotní stran délky přechodného období, podpořili ale zajištění 
adekvátního rozpočtu

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA   Evropská komise plánuje zveřejnit 
Evropskou strategii pro biodiverzitu do roku 2030 na konci března 2020, do roku 
2030 by měla zemědělská půda obhospodařovaná v režimu ekologického 
zemědělství dosáhnout 30 %

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / OBĚHOVÁ EKONOMIKA   Evropská komise zveřejní 
návrh Akčního plánu pro oběhovou ekonomiku, cílem je do roku 2030 zajistit 
umisťování pouze udržitelné produkce na trhy Evropské Unie

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Elsi Katainen zveřejnila návrh zprávy 
Evropského parlamentu k přechodnému období pro Společnou zemědělskou politiku, 
jednoleté přechodné období by v případě potřeby mohlo být prodlouženo na dva roky

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Španělsko společně s dvaceti 
členskými státy vyzvalo k posílení rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku; 
Španělsko podpořilo dosažení klimatické neutrality do roku 2050        

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ / WELFARE ZVÍŘAT   Členské státy podpořily návrh 
Německa na zavedení dobrovolného systému označování welfare zvířat

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ   Zástupci producentů rostlinných olejů navrhují změny 
v systému hodnocení NutriScore pro jednosložkové potraviny včetně řepkového oleje

POTRAVINY   Koalice pro Skutečné ceny živočišných proteinů usiluje o zavedení 
daně na maso s cílem snížit jeho spotřebu a ulehčit klimatu a životnímu prostředí

POTRAVINY   Společnosti Danone, Nestlé i Carrefour se připojily k paktu o datech 
expirace potravin s cílem snížit objem potravinového odpadu



POTRAVINY   Označování rostlinných alternativ masných výrobků se může po 
Brexitu změnit, Velká Británie představovala 40 % spotřeby rostlinných alternativ v 
Evropské Unii

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin 
zdůraznila potřebu celosvětové spolupráce s cílem omezení šíření afrického moru 
prasat

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Francie podpořila nastavení 
konkrétního cíle pro snižování objemu používaných pesticidů a zahrnutí tohoto cíle 
do Evropské zelené dohody

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Německo plánuje poskytnutí jedné 
miliardy EUR jako kompenzace zemědělcům za snížení objemu používaných hnojiv

BREXIT   Velká Británie vystoupila z Evropské Unie dne 31/01/2020, přechodné 
období by mělo trvat do konce roku 2020

TRH A KOMODITY / OBCHOD   Americký ministr zemědělství Sonny Perdue 
v Bruselu připomněl nedořešený deficit v obchodu se zemědělskými produkty mezi 
Evropskou unií a Spojenými státy Americkými   

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise vydala Nařízení 
týkající se rybolovných kvót; třídění jatečně upravených těl prasat ve Španělsku; 
opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8; uznávání 
a ochrany označení lihovin; podpory soukromého skladování olivového oleje; 
rybolovných práv; veterinárních a rostlinolékařských předpisů; reprezentativních cen 
v odvětví drůbežího masa a vajec; příspěvků Unie na propagační opatření v odvětví 
vína; a vnitrostátních programů podpory v odvětví vína

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/02/2020)   Pracovní plán Evropské komise: 
Strategie Farm to Fork, Strategie pro lesnictví, revize Směrnice o udržitelném 
používání pesticidů, i revize legislativy pro materiály určené pro styk 
s potravinami

Evropská komise v uplynulém týdnu zveřejnila pracovní program Komise. Mezi nové 
výzvy Komise zařadila Evropskou zelenou dohodu, kterou rovněž označila za 
klíčovou prioritu – Dohoda by měla být řešením klimatických i environmentálních 
problémů, úbytku biodiverzity, narůstajících problémů spojených s požáry lesů či 
povodněmi. Dohoda by evropský průmysl a ekonomiku měla nasměrovat k inovacím, 
efektivnímu využívání zdrojů, oběhové ekonomice a udržitelnosti. Rovněž by měla 
podpořit rozvoj zaměstnanosti a konkurenceschopnosti v globálním měřítku. Prvním 
krokem bude Evropská legislativa pro klima, která zavede závazný cíl dosažení 
klimatické neutrality do roku 2050. Součástí Evropské zelené dohody bude i strategie 
Farm to Fork (Od farmáře ke spotřebiteli / Z farmy na vidličku) – strategie by se měla 
vztahovat na celý potravinový dodavatelský řetězec, více o strategii viz níže.



Podle pracovního plánu by Komise měla zveřejnit:

1. Evropskou legislativu pro klima (první čtvrtletí 2020, legislativní akt);
2. Evropský klimatický pakt (třetí čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);
3. Strategii pro udržitelné financování (třetí čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);
4. Strategii pro lesnictví (čtvrté čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);
5. Klimatický plán do roku 2030 (třetí čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);
6. Akční plán pro oběhovou ekonomiku (první čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);
7. EU Strategii pro biodiverzitu (první čtvrtletí 2020 – odhad 31/03/2020, 

nelegislativní akt);
8. Strategii pro udržitelnou mobilitu (čtvrté čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);
9. Revizi Pokynů k některým opatřením státní podpory v 

souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů (čtvrté čtvrtletí 2020, nelegislativní akt);

10.Fitness Check k Endokrinním disruptorům (2020)
11.Revizi Směrnice o udržitelném používání pesticidů (2020)
12.Hodnocení EU strategie pro welfare zvířat (2020)
13.Hodnocení legislativy upravující materiály pro styk s potravinami (2020)

Pracovní plán Komise zde, nové iniciativy zde, plánované revize zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK   (02/02/2020)   Evropská komise 
plánuje zveřejnění strategie Farm to Fork v březnu / dubnu 2020, veřejná 
konzultace by měla proběhnout v únoru / březnu 2020

Evropská komise dne 29/01/2020 zveřejnila pracovní plán Komise na následující rok, 
jedním z bodů pracovního programu je i strategie Farm to Fork (Od farmáře ke 
spotřebiteli / Z farmy na vidličku). Evropská komise uvedla, že strategie bude 
zveřejněna na jaře 2020, pravděpodobně 31/03/2020; zveřejnění strategie by měla 
předcházet veřejná konzultace k Farm to Fork, kterou Komise původně plánovala na 
únor 2020. Podle neoficiálních informací je ale možné, že Komise konzultaci zahájí 
až v březnu 2020, případně na přelomu února / března. Dne 31/01/2020 proběhl 
první seminář Evropské komise a zástupců členských států EU k této strategii, 
během semináře prezentovaly některé členské státy (NL – oběhová ekonomika; DK –
welfare zvířat, transport zvířat limitován na 8 hodin; FI) své úspěchy a zkušenosti 
v oblasti udržitelnosti potravinových systémů. Strategie Farm to Fork bude podle 
předběžných informací cílit na redukci objemu používaných pesticidů, antibiotik a 
hnojiv; posílení ekologického zemědělství; posílení udržitelnosti potravinové 
produkce (včetně zpracování či obchodu); posílení udržitelné spotřeby; redukci 
potravinového odpadu a ztrát; boj proti potravinovým podvodům; posílení udržitelné 
produkce krmiv; zpracování alternativních zdrojů proteinů v EU (nové potraviny, 
hmyz, atd.); omezení objemu obalových materiálů; posílení udržitelnosti transportu 
potravin; snížení objemu soli, cukru a tuku v potravinách; zavedení jednotného 
povinného výživového značení potravin na předních obalech výrobků; zavedení 
značení udržitelnosti potravin; značení země původu některých potravin (zejména 
pro mléko, mléčné výrobky a maso); či spravedlivé nastavení obchodních dohod 
reflektující požadavky na EU produkci. Celkem by strategie měla obsahovat 95 
návrhů týkajících se jednotlivých politik, konkrétní cíle (například u redukce pesticidů) 
zatím nejsou známy. Komise zatím v návrzích explicitně neuvádí podporu omezení 
spotřeby masa, nicméně vyjadřuje podporu konzumaci zeleniny, ovoce, luštěnin, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-annex-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-annex-2_en.pdf


obilovin a ryb (podpora konzumace masa chybí). Komise zatím rovněž neuvažuje o 
zavedení značení welfare zvířat, toto značení již nyní ale podporuje FR, ES, a DE.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/02/2020)   Ministři zemědělství během Rady 
ministrů diskutovali o Společné zemědělské politice, přechodném období a 
Evropské zelené dohodě; ministři nebyli jednotní stran délky přechodného 
období, podpořili ale zajištění adekvátního rozpočtu

Ministři zemědělství se dne 27/01/2020 sešli na první Radě ministrů za chorvatského 
předsednictví. Ministři diskutovali o přechodném období SZP, Evropské zelené 
dohodě, a o financování (další témata viz aktuality níže). Rada ministrů přijala první 
část návrhu přechodného období SZP týkající se přesunů mezi pilíři, druhá část 
návrhu by podle ministrů měla být přijata co nejdříve (bez ohledu na jednání o 
rozpočtu EU, výhrady měly pouze NL, LT a ES). Mohlo by se tak stát již na březnové 
Radě ministrů. Ministři podpořili zachování stávajících pravidel s financováním 
z nového rozpočtu, stran délky přechodného období ale nebyli jednotní. Ministři dále 
podpořili zajištění adekvátního rozpočtu pro SZP v kontextu posilujících požadavků 
na ochranu životního prostředí a klimatu a Evropské zelené dohody. Chorvatské 
předsednictví bude usilovat o dosažení dohody k legislativním návrhům pro SZP do 
konce svého předsednictví, tedy do konce června 2020.
Z diskuse ministrů dále vyplynulo:

1. Podpora dosažení klimatické neutrality do roku 2050 – ES, FR
2. Podpora zajištění adekvátního rozpočtu v kontextu Zelené dohody – ES, 

DE, CZ, FR, SK, IE, GR, CY, BG, HU, IT, LV, PT, RO, BE, FI, DK (s 
důrazem na přímé platby)

3. Podpora prodloužení přechodného období na dobu dvou let – HU, IE, DE, 
CZ, GR, LU

4. Podpora jednoletého přechodného období – FI, LV, AT
5. Podpora prodloužení přechodných státních podpor v rámci přechodného 

období – HU (ale pouze 50 %), IT, FI, MT, SI, CZ, RO, SK, BG
6. Podpora zachování současných programů pro sektory ovoce a zelenina 

v rámci přechodného období – IT, PT, ES, GR, LV, AT
7. Podpora zachování programů rozvoje venkova, které by měly končit v roce 

2020, v rámci přechodného období – IT, PT, ES, IE, EE, LT
8. Odměňováni musí být malí i velcí zemědělci, pokud mají výsledky – DE
9. Podpora posílení informovanosti spotřebitelů stran udržitelnosti a výživových 

hodnot potravin – DE, FR, IT
10.Podpora redukce objemu používaných pesticidů o 50 % do roku 2025 – FR
11.Redukce objemu používaných pesticidů problematická vzhledem 

k neexistujícím alternativám – CY, LV
12.Podpora reflexe národních specifik při stanovování cílů redukce pesticidů, 

hnojiv či antibiotik ve strategii Farm to Fork – SK
13.Podpora stanovení alokace finančních prostředků pro klimatické a envi 

opatření v obou pilířích odděleně (odmítnutí alokace pro oba pilíře 
současně) – DK

14.Podpora zajištění minimální alokace pro eko-schémata – DE
15.Nesouhlas s minimální alokací pro eko-schémata – LU
16.Podpora povinného zavedení eko-schémat – NL, DK



17.Podpora dobrovolného zavedení eko-schémat – MT
18.Podpora posílení role lesnictví – FR, SK, LU, BG, AT
19.Podpora zařazení welfare zvířat do strategie Farm to Fork – DK
20.Podpora plné konvergence přímých plateb – PL, LV, SK
21.Podpora boje proti potravinovému odpadu – LU, IT

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA   (02/02/2020)   Komise plánuje 
zveřejnit Evropskou strategii pro biodiverzitu do roku 2030 na konci března 
2020, do roku 2030 by měla zemědělská půda obhospodařovaná v režimu 
ekologického zemědělství dosáhnout 30 %

Evropská komise plánuje zveřejnění Evropské strategie pro biodiverzitu do roku 2030 
již v prvním čtvrtletí letošního roku, podle předběžných odhadů dne 31/03/2020. 
Strategie by měla zajistit požadavek zachování biodiverzity na všech úrovních – od 
zemědělství, přes obchod, průmysl, energetiku či ekonomiku. Z hlediska zemědělství 
by jedním z cílů strategie mělo být dosažení podílu 30 % půdy (z celkové plochy 
zemědělské půdy) obhospodařovaného v režimu ekologického zemědělství – tento 
cíl bude zahrnut i do Akčního plánu na propagaci ekologického zemědělství, který by 
měl být zveřejněn na konci roku 2020. Strategie pro biodiverzitu bude rovněž –
společně se strategií Farm to Fork – cílit na redukci objemu používaných pesticidů. 
Podle neoficiálních informací by Strategie pro biodiverzitu měla udávat i cíl v oblasti 
krajinných a neprodukčních prvků – ty by měly dosahovat až 10 % z celkové plochy 
zemědělské půdy. Od roku 2021 by Komise měla alokovat 20 miliard EUR ročně na 
financování, ochranu a obnovu ekosystémů v EU, financování by mělo vycházet 
z kombinace EU fondů včetně SZP, Regionálních fondů, Kohezních fondů, či 
programu Horizon Europe.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / OBĚHOVÁ EKONOMIKA   (02/02/2020)   Evropská 
komise zveřejní návrh Akčního plánu pro oběhovou ekonomiku, cílem je do 
roku 2030 zajistit umisťování pouze udržitelné produkce na trhy Evropské Unie

Evropská komise v uplynulém týdnu zveřejnila pracovní plán, podle kterého by 
Komise měla dne 04/03/2020 představit návrh Akčního plánu pro oběhovou 
ekonomiku. Akční plán by podle předběžných informací měl zajistit udržitelnost 
evropské produkce, oběhovost, a snížení environmentálního dopadu EU produkce. 
Do konce roku 2030 by na trhy v EU měly být umisťovány pouze udržitelné produkty 
splňující principy oběhové ekonomiky. Akční plán by se měl týkat plastů, textilu, 
stavebnictví, i mobility; degradace půdy; dekontaminace znečištěných půd; 
vpravování živin do půdy; obchodních praktik v kontextu obchodu s potravinami; 
podpořeny by měly být inovace, investice a výzkum.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (02/02/2020)   Elsi Katainen 
zveřejnila návrh zprávy Evropského parlamentu k přechodnému období pro 
Společnou zemědělskou politiku, jednoleté přechodné období by v případě 
potřeby mohlo být prodlouženo na dva roky

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5544-2020-INIT/en/pdf


Finská europoslankyně Elsi Katainen (Renew Europe) v uplynulém týdnu zveřejnila 
návrh zprávy EP k přechodnému období pro SZP. Katainen v návrhu zprávy uvádí, 
že zemědělcům je nutno zajistit kontinuitu a stabilitu, přechodné období v délce 
jednoho roku by proto v případě nutnosti mohlo být prodlouženo na dva roky. 
Přechodné období by podle Katainen mělo být založeno na současných pravidlech 
SZP financovaných z nového rozpočtu. Zpravodajka odmítla návrh Komise na 
krácení rozpočtu pro SZP, a to zejména v kontextu již tak nízkých příjmů zemědělců 
v porovnání s příjmy v ostatních sektorech. Členské státy by podle Katainen měly mít 
možnost navýšit kofinancování II. pilíře SZP s cílem zajistit stejnou úroveň 
financování, jaká je k dispozici nyní. Katainen bude prezentovat návrh Výboru EP pro 
zemědělství a rozvoj venkova v termínu 17-18/02/20, členové Výboru budou mít do 
25/02/2020 možnost předkládat ke zprávě pozměňovací návrhy. Výbor by měl o 
přijetí zprávy hlasovat 27-28/04/2020, následně bude návrh předložen ke schválení 
plénu EP – pravděpodobně 15-18/06/2020 nebo 06-09/07/2020.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (02/02/2020)  Španělsko společně 
s dvaceti členskými státy vyzvalo k posílení rozpočtu pro Společnou 
zemědělskou politiku; Španělsko podpořilo dosažení klimatické neutrality do 
roku 2050         

Španělský ministr zemědělství společně s ministry zemědělství z dalších dvaceti 
členských států EU podpořili posílení rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku. 
Objem finančních prostředků by měl být podle ministrů stejný jako v předchozím 
období, aby tak lépe odpovídal požadavkům Evropské zelené dohody, a aby 
členským zemím umožnil čelit novým výzvám souvisejícím s novou zelenou politikou. 
Malá korekce rozpočtu pro SZP navržená finským předsednictvím není dle 
španělského ministra zemědělství Luise Planase dostačující. Španělská koaliční 
vláda vyhlásila dne 21/01/2020 „klimatickou nouzi“, Španělsko bude usilovat o 
dosažení klimatické neutrality do roku 2050.
Více informací zde a zde.

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ / WELFARE ZVÍŘAT   (02/02/2020)   Členské státy 
podpořily návrh Německa na zavedení dobrovolného systému označování 
welfare zvířat

Na Radě ministrů konané dne 27/01/2020 proběhla diskuse k návrhu Německa 
stran zavedení dobrovolného systému označování welfare zvířat, systém by 
spotřebitele jednotným evropským logem informoval o welfare zvířat nejen na farmě, 
ale i během přepravy a při porážce. Transparentní označování dobrých životních 
podmínek zvířat by mohlo podpořit zlepšení podmínek chovu zvířat, snížit závislost 
na antibiotikách, snížit riziko rezistence na antibiotika, či posílit důvěru spotřebitelů. 
Obecnou podporu návrhu vyjádřila většina členských států (ES, IT, AT, DK, FR, CY, 
PT, SE, NL, LV, PL, HU, BE, SI, LU, EL, BG, MT, FI a RO). Členské státy zároveň 
vyzvaly EK k posouzení dopadů v případě zavedení tohoto systému označování na 
úrovni EU. Dobrovolné označování již funguje v DK a NL.
Více informací zde.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/interview/croatian-farm-minister-getting-transitional-cap-done-by-mid-2020-on-presidencys-radar/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5404-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41863/st14975-en19.pdf



