
Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

předkládáme vám vybrané aktuality Evropského zpravodajství (EZ) ze 7. týdne letošního roku 
s tím, že nejaktuálnější záležitost se udála následně v 8. týdnu na mimořádném zasedání 
Evropského Summitu předsedů vlád a hlavy států EU, který skončil krachem – Víceletý 
finanční rámec, základní dokument pro nové rozpočtové období EU 2021 – 2027 nebyl  
schválen. Tato událost dokresluje složitou situaci, ve které se EU ocitla a z níž bude obtížně 
hledat východiska. 

Důvodem dnes už otevřené roztržky je neochota starých členských zemí EU (dříve EU 15) 
uznat oprávněné požadavky nových zemí, které programově reprezentují země V4 (Česká 
republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). 
Dalším důvodem jsou nereálné požadavky Evropské komise a prosazování Evropské zelené 
dohody, která přináší obrovské nároky na finanční zdroje, které nemá. Vystoupením Velké 
Británie, druhého největší plátce, jsou naopak nižší než doposud.
Doprovodným problémem je vlastní zelená politika EU, s jejíž konkrétní podobou, která se dá 
charakterizovat jako diktátorská a nedemokratická, mnoho zemí nesouhlasí, neztotožní se s ní.

Dnešní obsáhlé Evropské zpravodajství považujeme za doposud nejzávažnější dokumenty, 
které naším prostřednictvím dostáváte k dispozici a které je nutno si osvojit.

Upozorňujeme zejména na následující informace:

 Zemědělská politika / Víceletý finanční rámec – zde je zmíněno navýšení členských 
příspěvků zemí EU, snížení návrhu rozpočtu pro programy rozvoje venkova, alokace 
500 miliard EUR na zelenou politiku, návrh na povinné zastropování přímých plateb. 

 Společná zemědělská politika – návrh snížení rozpočtu o 7,5% - z toho I. pilíř pokles o 
10,24%, II. pilíř pokles o 24,5%

Vše směřuje k nereálné politice Evropské zelené dohody, která znamená nejistotu, snížení 
výroby a produkce potravin, ohrožení venkovských oblastí, ohrožení životaschopnosti 
konkrétních zemědělských subjektů. Reakci představitelů zemí V4 pokládáme v tomto 
kontextu za správnou a jedinou možnou.

V dnešním Evropském zpravodajství se dočtete dle našeho názoru odborně chybné, nesprávné 
a nekompetentní požadavky, jako například:

 Realizace kroků proti moderním chovům prasat (soběstačnost ČR v této komoditě je 
pod 40%)

 Ukončení (zákaz) propagačních programů pro zemědělskou produkci



To vše se děje na startu cenového skoku u potravin, které jsou odrazem navýšení cen 
potravinářských komodit na mezinárodním trhu – v lednu 2020 vzrostly o 11,3% ve srovnání 
s lednem 2019!

Proto si dovolujeme znovu a znovu opakovat naše úsloví, které už jste jistě zaznamenali a 
které zní:

„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 24.února 2020 
Vydává: Okresní agrární komora Most - KIS Ústeckého kraje



EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC   Předseda Evropské 
Rady Charles Michel představil upravený návrh rozpočtu Evropské Unie včetně 
alokace pro Společnou zemědělskou politiku, navrhuje snížení rozpočtu pro 
programy rozvoje venkova oproti návrhu finského předsednictví, Společná 
zemědělská politika by měla tvořit 30 % celkového rozpočtu

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC   Předseda Evropské 
Rady Charles Michel představil upravený návrh rozpočtu Evropské Unie, podpořil 
povinné zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR pro základní podporu příjmů 
pro udržitelnost

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC   Předseda Evropské 
Rady Charles Michel navrhuje zdanění nerecyklovatelných plastových obalů s cílem 
zajistit nové zdroje financí pro rozpočet Evropské Unie po roce 2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK   Evropská komise upravila data 
zveřejnění strategie Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu, ke zveřejnění by mohlo 
dojít již 25/03/2020

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK   Europoslanci diskutovali o strategii 
Farm to Fork, zazněla podpora zapojení zemědělců do přípravy strategie, ale i 
odmítnutí poskytování dotacím velkým zemědělským podnikům

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Zemědělská politika musí být podle 
komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova ekologičtější, komisař podpořil realizaci 
kroků proti intenzivnímu chovu prasat

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP  Německá ministryně zemědělství 
podpořila jednotná vodítka platná napříč Evropskou Unií s cílem posílit ozelenění 
Společné zemědělské politiky



ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Evropská zelená dohoda by podle 
zástupců východoevropských zemí mohla ohrozit životaschopnost farem

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   Devět členských 
států Evropské Unie včetně Francie či Německa stále nepředložilo národní plány 
v oblasti energetiky a klimatu

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ   Celková plocha půdy 
využívaná v režimu ekologického zemědělství v Evropské Unii vzrostla k roku 2018 o 
34 % ve srovnání s rokem 2012

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / PROPAGACE   Politické frakce Zelených a Socialistů 
v Evropském parlamentu požadují ukončení propagačních programů pro 
zemědělskou produkci

POLITIKA / POTRAVINY   Evropská komise schválila irský investiční plán ve výši 
200 milionů € pro dlouhodobé investice do potravinářského průmyslu

POTRAVINY   Danone poskytne finanční investici francouzské společnosti Phenix, 
jejíž aktivity jsou zaměřeny na oblast snižování potravinového odpadu

POTRAVINY   Britská daň uvalená na nealkoholické nápoje obsahující větší 
množství cukru přináší pozitivní výsledky

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   Řecko potvrdilo první případ výskytu nákazy 
Afrického moru prasat

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA   Institut pro evropskou environmentální politiku publikoval 
studii o budoucnosti mlékařského průmyslu: snížené sazby daně z přidané hodnoty u 
hnojiv a pesticidů by měly být zrušeny, vypracována by měla být definice udržitelných 
potravin



ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Litva a Rumunsko budou muset 
dodržovat omezení Evropské Unie pro používání neonikotinoidů

ROSTLINNÁ VÝROBA   Evropská komise zahájila konzultaci zúčastněných stran ke 
studii nových genomických technik

ROSTLINNÁ VÝROBA / BIOPALIVA   Indonésie a Malajsie zkritizovaly plán na 
zavedení přísnějších bezpečnostních limitů pro kontaminanty u palmového oleje

POLITIKA / VOLBY   Počet křesel Evropského parlamentu klesl ze 751 na 705 
v důsledku vystoupení Velké Británie z Evropské Unie, došlo k obměně Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova

BREXIT   Velká Británie pracuje na novém britském zákonu o zemědělství a 
obchodní politice

OBCHOD   Komisař pro obchod Phil Hogan zdůraznil nutnost inovace světového 
systému obchodních dohod

TRH & KOMODITY   Ceny potravinářských komodit vzrostly v lednu 2020 o 11,3 % 
ve srovnání s lednem 2019

TRH & KOMODITY / OBCHOD   Vývoz zemědělsko-potravinářských produktů 
z Evropské unie dosáhl v listopadu 2019 rekordních 149,6 miliardy €

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise vydala Nařízení 
týkající se chráněného zeměpisného označení lihoviny; povolení přípravku z Bacillus 
subtilis; ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Řecku; zákazu 
rybolovu tresky obecné; chráněných označení původu; limitů reziduí pro prochloraz; 
směrnice Rady pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu; doplňkové látky pro 
výkrm kuřat, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva a okrasné ptactvo; 
doplňkové látky pro kočky a psy; zeměpisných označení chráněných v odvětví 
aromatizovaných vinných výrobků



ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ:

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ 
RÁMEC   (16/02/2020)   Předseda Evropské Rady Charles Michel představil 
upravený návrh rozpočtu Evropské Unie včetně alokace pro Společnou 
zemědělskou politiku, navrhuje snížení rozpočtu pro programy rozvoje 
venkova

Předseda Evropské Rady Charles Michel (BE) představil dne 14/02/2020 upravený 
negobox, tedy návrh finančních alokací pro Víceletý finanční rámec (rozpočet EU) po 
roce 2020. Upravený návrh je výsledkem jednání předsedy Evropské Rady se 
zástupci jednotlivých států, nový návrh bude projednán na zasedání Rady pro 
obecné záležitosti (složená z ministrů pro evropské záležitosti) dne 17/02/2020, a 
následně na mimořádném Evropském Summitu (složený z předsedů vlád a hlav států 
EU) dne 20/02/2020. Evropská komise navrhla v roce 2018 navýšení členských 
příspěvků do rozpočtu EU na 1,114 % HNP, Evropský parlament podpořil navýšení 
až na 1,3 % HNP. Finské předsednictví (předsedalo Radě EU v druhé polovině roku 
2019) navrhovalo členské příspěvky v rozmezí 1,03 – 1,08 % HNP (v závěru 
předsednictví 1,07 %). Aktualizovaný návrh Charlese Michela z 14/02/2020 je 
nejblíže finskému návrhu – Michel navrhuje stanovení národních příspěvků ve výši 
1,074 % HNP EU 27 (1,095 bilionu EUR v závazcích), ve srovnání s Komisí se jedná 
o zásadní pokles rozpočtu. Rozpočet pro kohezní politiku by měl být zachován na 
úrovni 323 miliard EUR (shodně s návrhem finského předsednictví). Z hlediska 
Společné zemědělské politiky:

Celkový rozpočet SZP 2014 – 2020 (EU 28): 411 miliard EUR

Celkový rozpočet SZP 2014 – 2020 (EU 27): 382,8 miliard EUR

(nyní) I. pilíř SZP 2014 – 2020 (EU 28): 309 miliard EUR

(nyní) I. pilíř SZP 2014 – 2020 (EU 27): 286 miliard EUR

(nyní) II. pilíř SZP 2014 – 2020 (EU 28): 102 miliard EUR

(nyní) II. pilíř SZP 2014 – 2020 (EU 27): 96 miliard EUR

(nyní) Podíl SZP na celkovém rozpočtu 2014 – 2020 (EU 28): 36,1 %

(nyní) Podíl SZP na celkovém rozpočtu 2014 – 2020 (EU 27): 35,3 %

Návrh Komise na rozpočet SZP 2021 – 2027 (EU 27): 324,28 miliard EUR

(EK) I. pilíř SZP 2021 – 2027 (EU 27): 254,24 miliard EUR

(EK) II. pilíř SZP 2021 – 2027 (EU 27): 70 miliard EUR

(EK) Podíl SZP na celkovém rozpočtu 2021 – 2027 (EU 27): 28,5 %



Návrh Finska na rozpočet SZP 2021 – 2027: 334,2 miliard EUR

(FI) I. pilíř SZP 2021 – 2027 (EU 27): 254,2 miliard EUR

(FI) II. pilíř SZP 2021 – 2027 (EU 27): 80 miliard EUR

(FI) Podíl SZP na celkovém rozpočtu 2021 – 2027: 30,7 %

Návrh Charlese Michela na rozpočet SZP 2021 – 2027: 329,3 miliardy EUR

(CHM) I. pilíř SZP 2021 – 2027 (EU 27): 256,7 miliard EUR

(CHM) II. pilíř SZP 2021 – 2027 (EU 27): 72,5 miliardy EUR

(CHM) Podíl SZP na celkovém rozpočtu 2021 – 2027: 30 %

Společná zemědělská politika by měla představovat zhruba 30 % celkového rozpočtu 
EU, Charles Michel navrhuje – ve srovnání s finským návrhem – navýšení rozpočtu 
pro I. pilíř SZP o 2,5 miliardy EUR, II. pilíř by ale měl být redukován o 7,5 miliardy 
EUR. Celkový rozpočet pro SZP by oproti současnému rozpočtu byl nižší o 7,5 % 
(EU 27), rozpočet pro první pilíř by klesl o 10,24 % (EU 27), a rozpočet pro II. pilíř 
dokonce o 24,5 % (EU 27). Nový návrh celkového rozpočtu EU rovněž počítá 
s alokací 500 miliard EUR na opatření pro životní prostředí a klima, Charles Michel 
nastavil nový návrh tak, aby více reflektoval Evropskou zelenou dohodu. Španělský 
ministr zemědělství Luis Planas odmítl návrhy na krácení rozpočtu SZP, podpořil 
zajištění rozpočtu na úrovni současného rozpočtu SZP.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ 
RÁMEC   (16/02/2020)   Předseda Evropské Rady Charles Michel představil 
upravený návrh rozpočtu Evropské Unie, podpořil povinné zastropování 
přímých plateb nad 100.000 EUR pro základní podporu příjmů pro udržitelnost

Předseda Evropské Rady Charles Michel představil dne 14/02/2020 aktualizovaný 
negobox – dokument pro vyjednávání o Víceletém finančním rámci (rozpočtu EU) po 
roce 2020. Charles Michel podpořil návrh Finska na zavedení povinného 
zastropování přímých plateb nad 100.000 EUR pro takzvanou základní podporu 
příjmů pro udržitelnost (platby na plochu) – zastropování by se tedy nemělo týkat 
eko-schémat, plateb vázaných na produkci (VCS), ani podpor pro mladé zemědělce. 
Zastropování by mělo být zavedeno povinně, následně by se členské státy mohly 
dobrovolně rozhodnout ze stropované částky odečíst až 100 % nákladů na 
zaměstnance. Externí konvergence přímých plateb by měla probíhat podle návrhu 
Komise (uzavření 50 % rozdílu vzhledem k 90 % průměru EU), na externí 
konvergenci by měly přispívat všechny členské státy EU. Stran transferů mezi pilíři 
SZP Charles Michel navrhuje navýšení míry přesunů z 15 % na 20 % s cílem 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/02/SKM_C45820021415200.pdf?utm


umožnit kompenzace za pokles rozpočtu pro II. pilíř (členské státy v rámci II. pilíře 
mohou posílit kofinancování). Přesun z II. do I. pilíře může být navýšen až na 25 % 
v případě, že úroveň přímých plateb na hektar v daném členském státě nedosahuje 
90 % průměru EU.

Více informací zde.  

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / VÍCELETÝ FINANČNÍ 
RÁMEC   (16/02/2020)   Předseda Evropské Rady Charles Michel navrhuje 
zdanění nerecyklovatelných plastových obalů s cílem zajistit nové zdroje 
financí pro rozpočet Evropské Unie po roce 2020

Jedním z hlavních požadavků Evropského Parlamentu stran Víceletého finančního 
rámce po roce 2020 bylo i vytvoření nových zdrojů příjmů pro rozpočet. Předseda 
Evropské Rady Charles Michel ve svém návrhu rozpočtu z 14/02/2020 v tomto 
kontextu navrhuje, aby do národních pokladen v rámci nových zdrojů plynul i 
„vnitrostátní příspěvek vypočítaný na základě hmotnosti nerecyklovaného plastového 
odpadu z obalů z plastů“ (formou zdanění, sazba by se mohla pohybovat okolo 0,80 
eurocentů za kilo) a „veškeré příjmy vytvořené systémem pro obchodování s emisemi 
Evropské unie, které přesahují průměrné roční příjmy na členský stát a které jsou 
generovány povolenkami draženými v období 2016–2018“.

Více informací zde – bod 139, strana 53.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK   (16/02/2020)   Evropská komise 
upravila data zveřejnění strategie Farm to Fork a Strategie pro biodiverzitu, ke 
zveřejnění by mohlo dojít již 25/03/2020

Evropská komise v uplynulých týdnech uvedla, že plánuje zveřejnění evropské 
strategie Farm to Fork (redukce pesticidů, antibiotik, hnojiv; welfare zvířat; 
označování potravin; redukce plastů a plastového odpadu) a evropské Strategie pro 
biodiverzitu do roku 2030 (30 % plochy zemědělské půdy v EU by mělo být 
obhospodařováno v režimu ekologického zemědělství;  až 10 % zemědělské půdy by 
měly zabírat krajinné a neprodukční prvky) dne 31/03/2020. Podle aktualizovaného 
harmonogramu by ale ke zveřejnění obou strategií mohlo dojít o týden dříve, již 
25/03/2020. Komise nicméně uvádí, že datum ještě není potvrzeno, může tedy dojít 
k dalším změnám. Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides 
uvedla, že v rámci strategie Farm to Fork bude usilovat o nastavení ambiciózních a 
realistických cílů pro redukci objemu používaných chemických pesticidů.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FARM TO FORK   (16/02/2020)   Europoslanci 
diskutovali o strategii Farm to Fork, zazněla podpora zapojení zemědělců do 

https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/02/SKM_C45820021415200.pdf?utm
https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/02/SKM_C45820021415200.pdf?utm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-2325-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF?utm


přípravy strategie, ale i odmítnutí poskytování dotacím velkým zemědělským 
podnikům

Členové Evropského parlamentu dne 13/02/2020 diskutovali na plénu EP o 
připravované strategii Farm to Fork, diskuse se účastnil i komisař pro zemědělství a 
rozvoj venkova Janusz Wojciechowski. Předseda Výboru EP pro zemědělství Norbert 
Lins uvedl, že není možné soustředit se pouze na zemědělce, pozornost je nutné 
věnovat i spotřebitelům - 72 % spotřebitelů podle Linse vyžaduje lepší podmínky pro 
zvířata či omezení pesticidů, pouze 16 % z nich je ale ochotno si za to připlatit. 
Janusz Wojciechowski podpořil zajištění adekvátního rozpočtu pro SZP s cílem 
umožnit plnění posílených požadavků. Řada europoslanců (primárně z Výboru EP 
pro zemědělství) upozornila na skutečnost, že zemědělci jsou nyní z diskuse o 
strategii Farm to Fork vynecháni, a vyzvali Komisi k posílení spolupráce se 
zemědělci; zdůraznili rovněž nutnost zajištění adekvátního rozpočtu pro SZP. 
Nizozemská europoslankyně Anja Hazekamp (GUE/NGL) nicméně upozornila, že ze
SZP jsou podpory vypláceny zejména velkým podnikům, což vede k podpoře 
neudržitelných praktik. Německý europoslanec Martin Häusling (Zelení) podpořil 
posílení podpor malým zemědělským podnikům a omezení velkochovů 
hospodářských zvířat. Slovinský europoslanec Franc Bogovič (EPP) podpořil krátké 
dodavatelské řetězce. Čeští europoslanci Michaela Šojdrová (EPP) a Ivan David 
(I&D) vyzdvihli problematiku dovozů ze třetích zemí i zajištění konkurenceschopnosti; 
Martin Hlaváček (Renew) zdůraznil, že pozornost by měla být zaměřena nejen na 
zemědělce, ale i na potravinové řetězce a nekalé dotace.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (16/02/2020)   Zemědělská politika 
musí být podle komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova ekologičtější, 
komisař podpořil realizaci kroků proti intenzivnímu chovu prasat

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski v uplynulém týdnu 
uvedl, že SZP musí být ekologičtější. Podle Wojciechowskiho je zejména nutné řešit 
intenzivní chovy hospodářských zvířat s cílem zajistit udržitelnost politiky. 
Wojciechowski uvedl, že například v Holandsku je chováno 690 prasat na 100 ha 
zemědělské půdy, v Belgii 452, a v Dánsku 473. Oproti tomu v Polsku je chováno 
pouze 67 prasat na 100 ha, ve Francii dokonce jen 43. Podle komisaře je nyní část 
produkce neudržitelná, problémem je koncentrace a intenzifikace produkce. V rámci 
Evropské zelené dohody proto podle Wojciechowskiho bude nutné podniknout kroky 
proti intenzivnímu chovu prasat. Stanovisko Wojciechowskiho již odmítl generální 
tajemník největší evropské zemědělské organizace Copa a Cogeca Pekka Pesonen.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (16/02/2020)   Německá ministryně 
zemědělství podpořila jednotná vodítka platná napříč Evropskou Unií s cílem 
posílit ozelenění Společné zemědělské politiky

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-13-ITM-003_CS.html
https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/wojciechowski-w-pe-rolnictwo-musi-byc-bardziej-ekologiczne/


Německá ministryně zemědělství Julia Klöckner v uplynulém týdnu zdůraznila, že 
nová Společná zemědělská politika musí mít nastaveny ambiciózní cíle v oblasti 
ozelenění a ochrany životního prostředí a klimatu. Podle Klöckner je důležité, aby 
byla zavedena jednotná vodítka napříč všemi členskými státy Evropské Unie, která 
by předešla případnému zhoršení podmínek oproti současnému stavu. Eko-
schémata by podle Klöckner měla být povinná, přičemž by měl být stanoven 
minimální rozpočet, který členské státy musí na eko-schémata alokovat. Podle 
Klöckner by rovněž měl být na úrovni EU stanoven povinný minimální podíl 
neproduktivních ploch na zemědělské půdě.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   (16/02/2020)   Evropská zelená 
dohoda by podle zástupců východoevropských zemí mohla ohrozit 
životaschopnost farem

Celkem jedenáct členských zemí ze střední a východní Evropy bude dne 24/02/2020 
ve Varšavě projednávat budoucnost zemědělské politiky v kontextu Evropské zelené 
dohody. Ministři zemědělství by během konference měli podepsat společnou 
deklaraci, podle prvotních informací by jedním z klíčových stanovisek mohlo být 
varování před Evropskou zelenou dohodou a jejím negativním dopadem na 
životaschopnost evropských farem a zemědělců. Vyšší požadavky na zemědělce a 
zemědělskou politiku by podle návrhu deklarace měly být reflektovány v rozpočtu pro 
SZP, deklarace odmítá krácení rozpočtu pro SZP. Dalším z klíčových témat 
konference by měla být i externí konvergence a podpora jejího dosažení co nejdříve 
to bude možné. Konference ve Varšavě ale proběhne až 4 dny po jednání 
mimořádného Evropského summitu k rozpočtu EU po roce 2020.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   (16/02/2020)   Devět 
členských států Evropské Unie včetně Francie či Německa stále nepředložilo 
národní plány v oblasti energetiky a klimatu

Národní plány v oblasti energetiky a klimatu, které by měly zahrnovat mimo jiné i 
očekávaný rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) v dopravě, či plány na 
snižování emisí a skleníkových plynů, mají za cíl přispět k dosažení zelených 
závazků Evropské Unie do roku 2030. Evropská komise zveřejnila již předložené 
národní plány, celkem devět členských států ale zatím Komisi své návrhy neposlalo –
jedná se o Francii, Německo, Španělsko, Bulharsko, Rumunsko, Irsko, Slovinsko a 
Lucembursko. Evropská komise vyzvala tyto státy k rychlému předložení národních 
plánů.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / EKOLOGICKÉ 
ZEMĚDĚLSTVÍ   (16/02/2020)   Celková plocha půdy využívaná v režimu 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans?utm


ekologického zemědělství v Evropské Unii vzrostla k roku 2018 o 34 % ve 
srovnání s rokem 2012

Statistický úřad EU Eurostat zveřejnil aktuální data o celkové ploše půdy využívané 
v režimu ekologického zemědělství. V roce 2018 bylo využíváno pro ekologické 
zemědělství 13,4 milionu hektarů (7,5 %) z celkově využívané zemědělské plochy, 
což je o 34 % více, než v roce 2012. Nejvíce je ekologické zemědělství rozvinuté 
v Rakousku, které v režimu ekologického zemědělství obhospodařuje 24,1 % půdy, 
následuje Estonsko (20,6 %), Švédsko (20,3 %), Itálie (15,2 %), Česká republika 
(14,8 %), Lotyšsko (14,5 %), Finsko (13,1 %) a Slovinsko (10 %). Nejmenší podíl má 
Malta (0,4 %), Rumunsko (2,4 %), a Bulharsko, Irsko a Velká Británie (shodně 2,6 
%). Švýcarsko pro ekologické zemědělství využívá 15,4 % půdy, zatímco pod 
průměrem EU je např. Norsko s 4,7 % a Island s 0,4 %.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / PROPAGACE   (16/02/2020)   Politické frakce 
Zelených a Socialistů v Evropském parlamentu požadují ukončení 
propagačních programů pro zemědělskou produkci

Evropská komise každoročně vyhlašuje výzvy k zapojení se do propagačních 
programů pro propagaci zemědělsko-potravinářské produkce EU, v rámci letošního 
rozpočtu je na propagační programy vyčleněno zhruba 200 milionů EUR. Zatímco 
zemědělci a producenti považují tuto podporu za nutnou, frakce Zelených a 
Socialistů v EP vnímají programy jako nelogické, protože vedou ke zvýšení produkce 
emisí CO2 a znečištění ovzduší. Zelení a S&D proto budou požadovat při jednáních 
o reformě nové SZP ukončení všech forem propagace. Proti stojí Evropská lidová 
strana (EPP), dle které může ukončení veřejných financí na propagaci zničit některá 
odvětví zemědělství a ohrozit budoucnost zemědělců. Jen na propagaci masa bylo 
v posledních třech letech vynaloženo přibližně 71,5 milionu EUR.

Více informací zde.

POLITIKA / POTRAVINY   (16/02/2020)   Evropská komise schválila irský 
investiční plán ve výši 200 milionů € pro dlouhodobé investice do 
potravinářského průmyslu

Evropská komise schválila irský investiční plán ve výši 200 milionů € pro dlouhodobé 
investice do potravinářského průmyslu. EK schválila irský plán dne 04/02/2020 s tím, 
že tento režim potrvá od roku 2020 do roku 2025, a bude poskytovat granty malým a 
středním podnikům i velkým společnostem, které zpracovávají a uvádějí na trh 
zemědělské produkty. Plán je zaměřen především na investice do inovací, které by 
bez veřejné podpory nebyly uskutečnitelné. Komise se také ujistila, že režim je v 
souladu s pravidly státní podpory v zemědělství, jelikož nepovede k přílišnému 
narušení hospodářské soutěže a obchodu.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=1cf1794d14-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_05_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-1cf1794d14-190528533


Více informací zde.

POTRAVINY   (16/02/2020)   Danone poskytne finanční investici francouzské 
společnosti Phenix, jejíž aktivity jsou zaměřeny na oblast snižování 
potravinového odpadu

Francouzská potravinářská společnosti Danone poskytne finanční investici 
francouzské společnosti Phenix, jejíž aktivity jsou zaměřeny na oblast snižování 
potravinového odpadu. Společnost Phenix vytvořila platformu pro boj s plýtváním 
potravinami, navrženou pro každý článek potravinového řetězce, od výrobce až po 
restaurace. Mezi její zákazníky patří např. Coca – Cola či Carrefour. Portfolio řešení 
zahrnuje různé formy od darů pro nevládní organizace, potravinářské banky, 
zlevněné prodeje prostřednictvím aplikace zaměřené na spotřebitele, či zpracování 
do krmiv. Výše investice Danone není známa, již v roce 2018 ale byla společnost 
Phenix ostatními společnostmi podpořena částkou ve výši 15 milionů €.

Více informací zde.

POTRAVINY   (16/02/2020)   Britská daň uvalená na nealkoholické nápoje 
obsahující větší množství cukru přináší pozitivní výsledky

Britská daň z roku 2018 uvalena na nealkoholické nápoje obsahující více jak 5 g cukru na 100 
ml nápoje přináší pozitivní výsledky. Podle studie publikované v lékařském deníku PLOS 
Medicine by před zavedením daně spadalo do této kategorie 52 % nápojů, zatímco v únoru 
2019 se týkala pouhých 15 %. Výjimku na dani mají nápoje na bázi ovoce či mléka, a 
společnosti prodávající méně jak 1 milion litrů za rok. Autor studie Peter Scarborough, docent 
Oxfordské univerzity, navrhnul rozšíření daně i na současné výjimky.

Publikace k dispozici zde.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   (16/02/2020)   Řecko potvrdilo první případ 
výskytu nákazy Afrického moru prasat

Řecké ministerstvo zemědělství v uplynulém týdnu potvrdilo, že se v Řecku poprvé 
objevila nákaza afrického moru prasat (AMP). Infikované zvíře bylo nalezeno 
nedaleko hranice s Bulharskem a severní Makedonií, v oblasti zvané Serres. V rámci 
prevence šíření nákazy AMP zakázaly úřady vývoz prasat a produktů z vepřového 
masa z dotčeného regionu. Výroční zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) o AMP zveřejněná koncem minulého měsíce uváděla, že bylo 
zasaženo 9 členských států EU. Nyní je zasažen desátý.

Více informací zde.

https://www.pubaffairsbruxelles.eu/state-aid-commission-approves-e200-million-investment-scheme-for-processing-and-marketing-of-agricultural-products-in-ireland-eu-commission-press/
https://www.foodnavigator.com/Article/2020/02/11/Danone-invests-in-food-waste-start-up-Phenix?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=11-Feb-2020
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003025
https://www.reuters.com/article/us-greece-swinefever/greece-reports-first-case-of-african-swine-fever-idUSKBN2001MA


ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA   (16/02/2020)   Institut pro evropskou environmentální 
politiku publikoval studii o budoucnosti mlékařského průmyslu

Institut pro evropskou environmentální politiku publikoval dne 04/02/2020 zprávu 
Vize pro budoucnost evropského mlékařského průmyslu, ve které autoři Faustine 
Bas-Defossez a Ben Allen zdůraznili potřebu vypracování definice udržitelných 
potravin a stravy pro celou EU, společně s nutností podporovat členské státy ve 
využívání finančních mechanismů pro udržitelné potraviny jako nástroj k subvenci 
nákupu zdravých a udržitelných potravin dostupných pro všechny. Dále doporučují, 
aby postupně EU ukončila snížené sazby DPH u neudržitelných hnojiv a pesticidů. 
Mlékařský sektor tvoří 12 % evropské zemědělské produkce, ačkoli se za posledních 
30 let snížil počet mléčných farem o 81 %, produkce však zůstává stálá.

Vize pro budoucnost evropského mlékařského průmyslu k dispozici zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   (16/02/2020)   Litva a Rumunsko 
budou muset dodržovat omezení Evropské Unie pro používání neonikotinoidů

Evropská komise přijala dne 03/02/2020 rozhodnutí, podle kterého musí Litva a 
Rumunsko dodržovat omezení EU o vydávání neopodstatněných zvláštních povelení 
k používání neonikotinoidů (imidacloprid, clothianidin a thiamethoxam). Litva i 
Rumunsko patří mezi 7 členských států spolu s BG, HU, FI, LV, a ES, které 
opakovaně udělovaly zvláštní povolení pro použití neonikotinoidů. Dle komisařky pro 
zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakides jde o první rozhodnutí EU v tomto 
směru s tím, že udělování zvláštních povolení pro neonikotinoidy bude možné pouze 
v případě splnění přísných podmínek.                                                                    

Více informací zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA   (16/02/2020)   Evropská komise zahájila konzultaci 
zúčastněných stran ke studii nových genomických technik

Evropská komise zahájila konzultaci zúčastněných stran, jejímž cílem je sběr dat ke 
studii „Stav nových genomických technik v rámci zákona Unie“, která by měla být 
publikována koncem dubna 2021. Evropské nevládní organizace jako Greenpeace a 
Friends of Earth se ohradily, že na první debatu ke studii byli přizváni převážně 
zástupci společností investujících do technologií genetických modifikací, což 
neumožňuje vyrovnanost hlasů. Komise uvedla, že možnost větší účasti dostanou 
organizace na příštím setkání. Komise také publikovala dotazník týkající se 
technologií pro genetické modifikace, odpovědi je možné zaslat do 30/04/2020. Do 
konzultace se mohou zapojit organizace Copa a Cogeca zastupující zemědělce a 
zemědělská družstva i FoodDrinkEurope zastupující producenty potravin a nápojů.

Více informací zde.

https://ieep.eu/publications/a-vision-for-the-future-of-the-european-dairy-industry
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/short_news/emergency-pesticide-use-not-permitted-in-romania-and-lithuania/
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/stakeholder-consultation_en?utm


ROSTLINNÁ VÝROBA / BIOPALIVA   (16/02/2020)   Indonésie a Malajsie 
zkritizovaly plán na zavedení přísnějších bezpečnostních limitů pro 
kontaminanty u palmového oleje

Přední světoví producenti palmového oleje, Indonésie a Malajsie, odmítli plán EU 
stanovit přísnější limit kontaminantů s pravděpodobnými dlouhodobými nepříznivými 
účinky na lidské zdraví obsažených v rafinovaných olejích, především pak u 
palmového oleje. EU stanovila limit pro nejčastější kontaminant glycid ester, brzy 
zavede limity pro další kontaminanty. Škodlivé látky se mohou tvořit během procesu 
rafinace jedlých olejů. Rada zemí produkujících palmový olej vedená Indonésií a 
Malajsií zpochybnila rozdíly ve stanovených limitech, a žádá stanovení shodných 
úrovní ve srovnání s jinými oleji.

Více informací zde.

POLITIKA / VOLBY   (16/02/2020)   Počet křesel Evropského parlamentu klesl ze 
751 na 705 v důsledku vystoupení Velké Británie z Evropské Unie, došlo 
k obměně Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

Velká Británie vystoupila z Evropské Unie k 31/01/2020, aktuálně běží přechodné 
období (do konce roku 2020). Vlivem Brexitu klesl počet členů Evropského 
parlamentu – z původních 751 europoslanců má nyní EP pouhých 705 křesel. Dne 
10/02/2020 bylo do funkce jmenováno 24 z celkem 27 nových europoslanců (po 
Brexitu došlo nejen k odchodu všech britských europoslanců, ale i k příchodu nových 
v rámci nové spravedlivější alokace křesel). Počet českých europoslanců zůstává 
beze změn (21), počet slovenských ale vzrostl ze 13 na 14 – novou europoslankyní 
se stala Miriam Lexmann (EPP, Křesťansko-demokratické hnutí). Lexmann se stala 
členskou Výboru EP pro zahraniční věci a Výboru EP pro zaměstnanost a sociální 
věci. Obměněno bylo i složení Výboru EP pro zemědělství a rozvoj venkova – nově 
se členem Výboru stal italský europoslanec Salvatore De Meo (EPP, rovněž 
náhradník ve Výboru EP pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů); náhradníkem se stal 
estonský europoslanec Riho Terras (EPP), a španělský europoslanec Adrián 
Vázquez Lázara (Renew Europe). Do Výboru pro zemědělství se na pozici 
náhradníka rovněž vrátil rakouský europoslanec Thomas Waitz (Zelení), který tuto 
pozici zastával již v letech 2014 – 2019, a který patřil mezi nejvýraznější pro-
environmentální členy Výboru.

BREXIT   (16/02/2020)   Velká Británie pracuje na novém britském zákonu o 
zemědělství a obchodní politice

Nový režim „veřejné peníze na veřejné statky“ v rámci britského zákona o 
zemědělství, který má po Brexitu nahradit evropskou Společnou zemědělskou 
politiku, poskytne zemědělcům finance za udržitelné využívání půdy, a napomůže tak 
k řešení změny klimatu. Objevují se však obavy, že v rámci nové britské obchodní 
politiky bude umožněno importovat zboží nižší kvality, než která je požadována po 

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-palmoil/asian-palm-oil-producers-label-new-eu-safety-limits-as-trade-barrier-idUSKBN2010VD?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=1cf1794d14-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_10_05_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-1cf1794d14-190528533


lokálních producentech, což by mohlo ohrozit konkurenceschopnost a 
životaschopnost britského zemědělství.

OBCHOD (16/02/2020)   Komisař pro obchod Phil Hogan zdůraznil nutnost 
inovace světového systému obchodních dohod

Komisař pro obchod Phil Hogan dne 04/02/2020 v Centru pro evropskou reformu 
uvedl, že světový obchodní systém by měl být inovován, aby odrážel změny 
v posledních desetiletích – převážně technologický pokrok, digitalizaci a změnu 
klimatu. Hogan též zdůraznil, že EU vynaloží snahu v boji proti protekcionismu a 
nekalé soutěži ve světě. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyen potvrdila snahu 
o zajištění vedoucí pozice EU ve světě zejména skrze Zelenou dohodu a přechod 
k digitalizaci. Zároveň upozornila, že čím více se Velká Británie vzdálí od evropských 
standardů a nařízení, tím méně bude těžit z výhod jednotného trhu EU.

TRH & KOMODITY   (16/02/2020)   Ceny potravinářských komodit vzrostly 
v lednu 2020 o 11,3 % ve srovnání s lednem 2019

Ceny potravinářských komodit vzrostly v lednu 2020 (již čtvrtý měsíc po sobě) o 0,7 
% oproti prosinci 2019, což je o 11,3 % více ve srovnání s lednem 2019. Dle 
indexu potravin Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) ze dne 06/02/2020 
vzrostla cena rostlinného oleje meziměsíčně o 7 %, a dosáhla tak tříletého maxima. 
Cena cukru vzrostla od prosince 2019 o 5,5 % na nejvyšší úroveň od prosince 2017. 
Ceny obilovin vzrostly od prosince 2019 o 2,9 % na nejvyšší úroveň od května 2018. 
Ceny mléka, másla, sýrů a sušeného odstředěného mléka (SOM) vzrostly od 
prosince 2019 o 0,9 %, což je o 10,2 % více než v lednu 2019. Po jedenácti měsících 
neustálého nárůstu klesla cena masa v lednu 2020 o 4 % oproti prosinci 2019, i když 
je stále o 14 % vyšší než v lednu 2019.

Více informací zde.

TRH & KOMODITY / OBCHOD   (16/02/2020)   Vývoz zemědělsko-
potravinářských produktů z Evropské unie dosáhl v listopadu 2019 rekordních 
149,6 miliardy €

Vývoz zemědělských a potravinářských produktů z EU za období od prosince 2018 
do listopadu 2019 dosáhl rekordních 149,6 mld. €, což je o 8,7 % více než v 
předchozích dvanácti měsících. V listopadu 2019 dosáhl vývoz 13,43 miliard €, což je 
o 7,3 % více než v listopadu 2018. Dovoz v listopadu 2019 naopak klesl na 9,78 
miliard €, což je o 7,3 % méně než v listopadu 2018. Dovoz za 12 měsíců do konce 
listopadu 2019 činil 119,2 mld. €, což je o 2,7 % více než v předchozích 12 měsících. 
Největší nárůst dovozu v listopadu 2019 ve srovnání s listopadem 2018 byl z Číny 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/


(+72 %), z Turecka (+59 %) a Egypta (+41 %). Vývoz poklesl do USA (-9 %), do 
Hongkongu (- 22 %) a Libye (-32 %).

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (16/02/2020)   Evropská komise 
vydala Nařízení týkající se chráněného zeměpisného označení lihoviny; 
povolení přípravku z Bacillus subtilis; ochranných opatření v souvislosti s 
africkým morem prasat v Řecku; zákazu rybolovu tresky obecné; chráněných 
označení původu; limitů reziduí pro prochloraz; směrnice Rady pokud jde o 
škodlivé organismy rostlin na osivu; doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm 
krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva a okrasné ptactvo; doplňkové látky 
pro kočky a psy; zeměpisných označení chráněných v odvětví 
aromatizovaných vinných výrobků

Komise vydala dne 10/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/179 ze dne 3. 
února 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného 
označení lihoviny (Berliner Kümmel). Dostupné zde.

Komise vydala dne 10/02/2020 Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/180 ze dne 7. 
února 2020 o povolení přípravku z Bacillus subtilis KCCM 10673P a Aspergillus 
oryzae KCTC 10258BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Dostupn

...

[Zpráva byla zkrácena]  Zobrazit celou zprávu

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/trade/documents/monitoring-agri-food-trade_nov2019_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:037:FULL&from=EN
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9abf0a2b99&view=lg&permmsgid=msg-f:1658771315434915265



