
Vážení čtenáři a příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

v dnešním Evropském zpravodajství (EZ), které obsahuje aktuality 13. týdne tohoto roku se 
jako základní a vše prolínající moment projevuje nadále se rozšiřující celosvětová pandemie 
koronaviru, která těžce zasahuje společenský a hospodářský život jednotlivých zemí a přináší 
postupnou ekonomickou recesi.

Hlavní rysy a dopady této, námi nikdy nepoznané a neprožité celosvětové tragédie, jejíž 
ohnisko se po Číně, Itálii, Španělsku, přesouvá do sousedního Německa a hlavně do USA 
s regiony největších měst jako například New York, jsme popsali a zobecnili na úvod EZ 
26.3.2020. Jejich platnost nejenom že trvá, ale situace se dramatizuje natolik, že v důsledku 
mimořádných opatření ve všech postižených zemích ustává společenský a hospodářský život 
a vlády těchto zemí vydávají kontinuální proud opatření k sanaci obrovských ekonomických 
ztrát. Například naše vláda navrhla a Poslanecká sněmovna schválila zvýšení schodku 
státního rozpočtu 2020 ze 40 miliard Kč na pětinásobek, tedy 200 miliard Kč!

Dnešní EZ obsahuje několik zásadních informací, které napoví, jak se vůbec bude vyvíjet a 
připravovat do konečné a v důsledku pandemie koronaviru transformované (přepracované) 
rozpočtové období EU 2021 – 2027 a z něho vycházející reforma (nová) Společná zemědělská 
politika (SZP). 

Za nejdůležitější v níže připojeném EZ, které obsahuje vybrané aktuality považujeme 
následující akce, jednání a stanoviska, které doporučujeme vaší pozornosti:

 Rada ministrů zemědělství 25.3.2020
 Evropská komise 24.3.2020
 Legislativní balíček Německa k omezení následků koronaviru na hospodářství
 Stanovisko komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova k Evropské zelené dohodě

Hlavním úkolem do odeznění pandemie koronaviru je z pohledu našeho resortu udržet chod 
zemědělských a potravinářských podniků (bez rozdílu forem podnikání), připravit 
kompenzace a podpory k udržení financování jejich provozu. Samozřejmě obdobné úkoly 
stojí před všemi ostatními resorty národního hospodářství, zemědělství není žádnou výjimkou. 
Výjimkou, spíše výjimečná je doba, ve které nyní žijeme, která nám připomněla, že potraviny 
jsou potřebné k našemu životu. Jejich dostatek a velký sortiment jsme brali jako 
samozřejmost, ale v celosvětové pandemii paralyzující život celých kontinantů to 
samozřejmost přestává být.

V tomto smyslu je třeba se seznámit s výsledky jednání Rady ministrů zemědělství (viz níže 
připojené EZ – vybrané aktuality), které proběhlo formou videokonference dne 25.3.2020. 
Přináší zcela nové a zásadní návrhy změn odpovídající současné krizové situaci ochromení 



hospodářského života pandemií koronaviru. Z jednání Rady ministrů zdůrazňujeme 
následující požadavky:

 Posílení flexibility jednotlivých zemí při vyplácení národních podpor a současné 
zjednodušení kontrol

 Zjednoušení kontrol na místě a výjimky v plnění „zelených opatření“ u plateb 
vázaných na produkci

 Nutnost koordinovaných a cílených opatření EU k udržení potřebné výše produkce 
potravin

 Naléhavost ustavení Mimořádného zemědělského programu 

Dalším důležitým materiálem k podrobnému seznámení je Německem navržené schéma 
státních podpor pro zemědělské podniky postižené koronavirem, schválené na zasedání 
Evropské komise dne 24.3.2020, které mimo jiných přináší následující opatření:

 Podpora až 100.000 EUR pro podniky zabývající se primární zemědělskou výrobou 
(prvovýrobou)

 Podpora bude ve formě pěti možných způsobů – od přímých grantů, přes návratné 
zálohy, daňové výhody, státní záruky atd. – viz EZ níže

 Podpora pro ostatní podniky (mimo prvovýroby) až do výše 800.000 EUR

Velkým problémem zemědělských podniků včetně potravinářských je nedostatek sezonních 
pracovníků ze zahraničí. Příkladem možného řešení je například aktivita Francouzské vlády, 
která požádala své občany, aby nahradili 200.000 pracovních míst v zemědělství a 
potravinářství – u nás řeší obdobně ministr zemědělství a rektor České zemědělské univerzity 
výzvou a slibem nástupu studentů zemědělských škol k nástupu na výpomoc zemědělským 
podnikům na jarní práce formou sezonní brigády. 

Sečteno a podtrženo, prožíváme mimořádně vážnou krizi a bude třeba se připravit na uvolnění 
velkých finančních prostředků k zajištění chodu resortu zemědělství a potravinářství v rámci 
celé EU. Jedno, ne-li jediné řešení je odklad realizace „zelených plánů“ a využití těchto peněz 
na udržení produkce potravin a shora uvedených opatření, které budou muset být provedena. 
Tolik za resort zemědělství a potravinářství, v dalších resortech národního hospodářství je 
situace obdobně náročná a obtížně predikovatelná.

Nám zemědělcům nezbývá než znovu poznamenat: Je dobré v tomto nejistém světě mít 
svoje potraviny. 

K tomu ještě dodáváme, že potravinová soběstačnost bude za současného vývoje patřit 
k základním atributům bezpečnosti státu a budeme se muset k jejímu obnovení se vším 
důrazem vrátit.

V Mostě dne 3. dubna 2020 
Vydává: Okresní agrární komora Most - KIS Ústeckého kraje



EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Ministři zemědělství podpořili 
zavedení opatření s cílem zmírnit dopady koronaviru na zemědělsko-potravinářský 
sektor, podpořili zjednodušení kontrol prováděných na místě i posílení flexibility 
členských států při výplatě státních podpor

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / FINANCOVÁNÍ   Evropská komise 
schválila německé schéma státních podpor pro zemědělské podniky postižené 
koronavirem, podpory mohou dosahovat až 100.000 EUR na podnik zaměřený na 
primární zemědělskou produkci

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Evropská komise vydala doporučení 
pro zajištění toku zboží v Evropské Unii za pomoci takzvaných zelených pruhů

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Evropská Rada podpořila zajištění 
fungování jednotného trhu Evropské Unie

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Copa a Cogeca vyzvala k zavedení 
veškerých dostupných opatření s cílem zajistit fungování jednotného trhu, podpořila 
dvouleté přechodné období pro Společnou zemědělskou politiku; Organizace 
zastupující mladé zemědělce vyzvala k aktivaci krizové rezervy

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Evropské státy kvůli uzavření státních 
hranic čelí nedostatku sezónních pracovníků převážně v sektoru ovoce, zeleniny a 
vinařství

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP  Europoslanci 
vyzvali Komisi k vypracování pohotovostního plánu pro Společnou zemědělskou 
politiku, podpořili zajištění plynulého transportu potravin i posílení flexibility členským 
státům

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA SZP   Europoslanec 
Peter Jahr: Společná zemědělská politika by nemusela být dojednána do léta 2020

KORONAVIRUS / ZELENÁ DOHODA   Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova 
potvrdil Evropskou zelenou dohodu jako klíčovou prioritu Evropské komise po 
vyřešení situace s koronavirem, koronavirová krize by neměla zásadně ovlivnit přijetí 
pravidel pro přechodné období Společné zemědělské politiky

KORONAVIRUS / FARM TO FORK   Politické frakce Evropského parlamentu žádají 
odklad projednávání Strategie Farm to Fork

KORONAVIRUS / POTRAVINY   FoodDrinkEurope vyzval Evropskou komisi k přijetí 
opatření s cílem zajistit nepřerušovanou dodávku potravin



KORONAVIRUS / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA   Více než 40 europoslanců vyzvalo 
k zákazu transportu živých zvířat v souvislosti s omezeními na hranicích zavedenými 
v reakci na šíření koronaviru v Evropské Unii

KORONAVIRUS / OBCHOD   V důsledku koronaviru hrozí dočasné omezení 
světového obchodu se zemědělsko-potravinářskými komoditami

KORONAVIRUS / OBCHOD   Panické vykupování potravin a uzavírání hranic kvůli 
šíření koronaviru může podle Organizace spojených národů zvýšit míru inflace a 
ceny potravin   

KORONAVIRUS / OBCHOD   Evropská asociace pro mléko a mléčné výrobky žádá 
Komisi a členské státy o zavedení podpůrného systému pro producenty mléka    

KORONAVIRUS / OBCHOD   V důsledku koronaviru hrozí v Irsku propad cen mléka 
a hovězího a skopového masa

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA   Evropská komise zveřejnila hodnocení 
dopadu Společné zemědělské politiky na biodiverzitu, studie nenašla důkazy o 
provázanosti přímých plateb ze Společné zemědělské politiky a intenzifikace 
zemědělství

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   Německo potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky 
v dolním Sasku v oblasti Aurich

ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / WELFARE   Veřejné konzultace: Komise stále přijímá 
zpětné vazby a stanoviska k Evropské strategii pro dobré životní podmínky zvířat

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin zahájil třetí konzultaci k pokynům posuzujícím působení pesticidů na zdraví 
včel  

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   Němečtí zemědělci hrozí snížením 
potravinové produkce a požadují pozastavení implementace nitrátové směrnice  

KORONAVIRUS / LEGISLATIVA   Německo schválilo komplexní legislativní balíček, 
jehož cílem je omezit následky koronaviru na hospodářství

KORONAVIRUS / LEGISLATIVA   Evropský parlament přijal balíček opatření 
v souvislosti s koronavirovou krizí

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise vydala Nařízení 
týkající se produkce ekologických produktů; chráněných označení původu a 
chráněných zeměpisných označení; definice zeleniny a seznamu rodů a druhů; 
používání biocidního přípravku; nové potraviny výtažku z pšeničných klíčků; cen v 
odvětví drůbežího masa a vajec; a veterinárních opatření pro tlumení afrického moru 
prasat



ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ ZDE:

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (29/03/2020)   Ministři zemědělství 
podpořili zavedení opatření s cílem zmírnit dopady koronaviru na zemědělsko-
potravinářský sektor, podpořili zjednodušení kontrol prováděných na místě i 
posílení flexibility členských států při výplatě státních podpor

Ministři zemědělství členských států Evropské Unie se měli v uplynulém týdnu sejít 
na Radě ministrů v Bruselu, ta však byla v důsledku šíření koronaviru zrušena, 
nahrazena byla videokonferencí dne 25/03/2020. Ministři zemědělství vyzvali 
Evropskou komisi k zavedení koordinovaných a zacílených opatření s cílem zmírnit 
dopad koronaviru na zemědělsko-potravinářský sektor, přičemž zdůraznili nutnost 
zachovat dodávku vysoce kvalitních potravin na EU trh. Ministři IE, FR, PT, CY, LT, 
RO a PL vyzvali k využití širokého spektra bezpečnostních opatření spadajících pod 
Nařízení pro společnou organizaci trhu. Podle irského ministra by měla být založena 
pracovní skupina expertů, která by v tomto kontextu měla důkladně posoudit veškeré 
dostupné možnosti. Italská ministryně vyzvala k zavedení společné intervenční 
strategie, která by měla zahrnovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé scénáře. 
Zřízen by rovněž měl být Mimořádný zemědělský program, který by měl být 
financován ze zdrojů mimo Společnou zemědělskou politiku, a Mimořádný jednotný 
fond, který by měl pomoci se soukromým skladováním. Lucemburský ministr podpořil 
urychlení kontrol na hranicích zejména v případě transportu živých zvířat, a odmítl 
úplné uzavírky hranic. Podle Holandské ministryně by měly být kontroly na hranicích 
zrychleny pro veškeré zemědělsko-potravinářské dodávky. Švédsko zdůraznilo 
nutnost zajistit pohyb pracovníků s cílem zabezpečit dostatečné množství sezónních 
pracovních sil. Holandsko a Belgie rovněž požádaly o podporu sektorům květin a 
brambor, které byly současnou krizí postiženy nejvíce. Rakouská ministryně vyzvala 
k zavedení opatření ke stabilizaci situace na trhu, ministři CZ, FR, FI, CY, BE, PL a 
CY vyzvali k posílení flexibility členských států při výplatě státních podpor. Ministři 
CZ, RO, BE, IE, PT, PL, FI a LU dále vyzvali ke zjednodušení / upuštění od kontrol 
prováděných na místě. Podle českého ministra zemědělství by počet těchto kontrol 
měl být limitován na absolutní nezbytné minimum, umožněny by rovněž měly být 
výjimky z plnění některých pravidel v rámci greeningových opatření a plateb 
vázaných na produkci s cílem zajistit maximální podporu sektoru a produkci 
dostatečného množství potravin. Zástupci RO, CZ a PT rovněž podpořili flexibilitu 
v nastavování národních pravidel pro implementaci programů rozvoje venkova. 
Ministři z České republiky a Švédska rovněž podpořili dvouleté přechodné období pro 
Společnou zemědělskou politiku. Příští Rada ministrů by měla proběhnout 27-
28/04/2020.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / 
FINANCOVÁNÍ   (29/03/2020)   Evropská komise schválila německé schéma 
státních podpor pro zemědělské podniky postižené koronavirem, podpory 
mohou dosahovat až 100.000 EUR na podnik zaměřený na primární 
zemědělskou produkci

Evropská komise dne 24/03/2020 schválila německé schéma státních podpor pro 
zemědělské podniky postižené koronavirem s cílem zajistit jejich životaschopnost. 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=228
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farm-ministers-seek-targeted-measures-to-withstand-covid-19/


Podpora bude mít formu přímých grantů, návratných záloh nebo daňových a 
platebních výhod. Podpory nesmí přesáhnout 120.000 EUR na podnik zaměřený na 
rybářství a akvakulturu, a 100.000 EUR na podnik zaměřený na primární 
zemědělskou produkci. Částka 100.000 EUR na podnik zaměřený na primární 
zemědělskou produkci může být ještě navýšena o podpory de minimis, může tedy 
dosáhnout až 125.000 EUR. Podpora pro ostatní podniky postižené koronavirem 
nesmí přesáhnout 800.000 EUR na podnik. Podle Evropské komise pomůže 
německé schéma zmírnit ekonomický dopad koronaviru, současně je v souladu se 
Smlouvou o fungování Evropské Unie a s Dočasným pracovním rámcem, který 
Komise vypracovala v návaznosti na rozšíření koronaviru v EU. Nový pracovní rámec 
umožňuje členským státům poskytovat pět druhů podpory – 1. přímé granty, daňové 
a platební výhody (maximální výše grantu musí činit 800.000 EUR na podnik); 2. 
státní záruky za půjčky, které si společnosti vzaly od bank (státy mohou poskytnout 
záruky za půjčky s cílem umožnit jejich vyplácení pro ty, kteří je potřebují); 3. 
dotované veřejné půjčky společnostem; 4. poskytnutí záruk bankám vyplácejícím 
státní podpory; a 5. krátkodobé pojištění vývozních úvěrů. Dočasný pracovní rámec 
by měl být v platnosti do 31/12/2020, v případě potřeby může být prodloužen.

Více informací zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (29/03/2020)  Evropská komise 
vydala doporučení pro zajištění toku zboží v Evropské Unii za pomoci 
takzvaných zelených pruhů

Evropská komise dne 23/03/2020 vydala doporučení pro zajištění nepřetržitého toku 
zboží v celé Evropské Unii za pomoci takzvaných zelených pruhů. Nová doporučení 
by měla zajistit plynulost nákladní dopravy a fungování potravinových dodavatelských 
řetězců v EU. Komise požádala členské státy o stanovení hraničních přechodů 
s takzvanými zelenými pruhy, které by měly být otevřené pro všechna nákladní 
vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují. Čekací doba na hranicích by měla 
dosáhnout maximálně 15 minut (v předminulém týdnu dosahovaly čekací doby až 20 
hodin).

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (29/03/2020)   Evropská Rada 
podpořila zajištění fungování jednotného trhu Evropské Unie

Lídři členských států Evropské Unie projednávali dne 26/03/2020 během 
videokonference dopady současné koronavirové krize, předsedové vlád a prezidenti 
zdůraznili nutnost zajištění fungování jednotného trhu Evropské Unie. Veškeré 
v současnosti se vyskytující překážky by měly být urychleně vyřešeny, a to zejména 
v kontextu přesunu přeshraničních pracovníků a zboží.

Více informací zde.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_20_531
https://www.agriland.ie/farming-news/eu-adopts-measure-allowing-up-to-e100000-in-state-aid-for-farmers/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_510
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Joint+statement+of+the+members+of+the+European+Council%2c+26+March+2020&utm


KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (29/03/2020)   Copa a Cogeca 
vyzvala k zavedení veškerých dostupných opatření s cílem zajistit fungování 
jednotného trhu, podpořila dvouleté přechodné období pro Společnou 
zemědělskou politiku; Organizace zastupující mladé zemědělce vyzvala 
k aktivaci krizové rezervy

Největší evropská zemědělská organizace Copa a Cogeca vyzvala během 
videokonference Rady ministrů zemědělství dne 25/03/2020 k zavedení veškerých 
dostupných opatření, která mohou zajistit a podpořit fungování jednotného trhu a 
hodnotový řetězec v EU. Tato opatření by podle Copa a Cogeca měla být 
financována ze zdrojů mimo rozpočet Společné zemědělské politiky. Copa a Cogeca 
zdůraznila dramatický propad na trhu s květinami, upozornila na pokles cen ovoce a 
zeleniny, zmínila i změnu v preferencích spotřebitelů, kteří se nyní spíše než na 
vysoce kvalitní kusy masa soustředí na nákup mletého masa a zpracovaných 
potravin. Pro posílení podpory sektoru cukru Copa a Cogeca podpořila zavedení 
veškerých dostupných mimořádných opatření včetně soukromého skladování a 
ochrany před importem, a to vzhledem k tomu, že se trh s cukrem doposud 
nevzpamatoval z dopadů upuštění od cukerných kvót. Copa a Cogeca dále podpořila 
dvouleté přechodné období pro Společnou zemědělskou politiku. Organizace 
zastupující mladé zemědělce (CEJA) naopak vyzvala k aktivaci krizové zemědělské 
rezervy (Copa a Cogeca žádá o financování ze zdrojů mimo SZP), prioritně by 
krizová rezerva měla být určena na pomoc nejvíce zasaženým sektorům. Výše 
rezervy by navíc pro rok 2020 měla být podle CEJA navýšena.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (29/03/2020)   Evropské státy kvůli 
uzavření státních hranic čelí nedostatku sezónních pracovníků převážně 
v sektoru ovoce, zeleniny a vinařství

Největší evropská zemědělská organizace Copa-Cogeca upozornila, že omezení 
pohybu pracovníků přes hranice může mít na zemědělství devastující dopad, 
významně negativně mohou být zasaženy sektory ovoce, zeleniny, i vinařství. 
Negativní dopady by navíc nemusely být relevantní pouze pro letošní rok, mohly by 
se projevit i v následující sezóně. Mezi země nejnáchylnější na nedostatek sezónních 
pracovníků patří Itálie a Španělsko, které mají silný ovocný a zeleninový sektor. 
Okolo 25 % italské potravinové produkce závisí na 370.000 pracovnících z jiných 
států, převážně z Rumunska. Francie požádala o pomoc své občany, zhruba
200.000 pracovních pozic běžně vykonávaných zahraničními pracovníky by nyní 
mohlo být zastoupeno těmi, kteří ve Francii kvůli koronaviru dočasně přišli o práci. 
Během 48 hodin na žádost francouzského ministerstva reagovalo přes 100.000 
Francouzů (více informací zde). Na sezónních pracovnících závisí i zemědělský 
sektor ve Velké Británii, kde je zapotřebí pokrýt okolo 100.000 pozic.

Více informací k dispozici zde.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmers-warn-of-far-reaching-covid-19-effects-on-eu-agriculture/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-agriculture/france-eyes-shadow-army-of-fruit-pickers-as-coronavirus-bites-idUSKBN21B1XH?il=0
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-shortage-in-eu-farming/


KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA 
SZP   (29/03/2020)   Europoslanci vyzvali Komisi k vypracování pohotovostního 
plánu pro Společnou zemědělskou politiku, podpořili zajištění plynulého 
transportu potravin i posílení flexibility členským státům

Německý europoslanec Norbert Lins (EPP, Předseda Výboru EP pro zemědělství a 
rozvoj venkova) odeslal dne 23/03/2020 jménem Výboru pro zemědělství dopis 
adresovaný komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Januszi Wojciechowskimu a 
chorvatské ministryni zemědělství Mariji Vučković s žádostí o vypracování 
pohotovostního plánu pro Společnou zemědělskou politiku. Lins v dopise uvítal 
rozhodnutí Evropské komise o odklad termínu pro předkládání žádostí o přímé platby 
do poloviny června 2020, zdůraznil ale, že bude nutné zavést větší množství opatření 
tak, aby bylo zajištěno fungování zemědělského sektoru během krize způsobené 
šířením koronaviru. Nový pohotovostní plán by se měl vztahovat na termíny plateb, 
kontroly na farmách, i žádosti o podporu. Členským státům by měla být zajištěna 
maximální flexibilita, rovněž by měly být zjednodušeny veškeré procesy v rámci SZP. 
Až do 31/12/2020 by měly být podle Linse povoleny obecné výjimky z implementace 
SZP opatření s cílem ochránit evropské zemědělství a venkovské oblasti. Komise 
byla rovněž vyzvána k zajištění takzvaných zelených pruhů, které by na hranicích 
umožnily plynulý transport potravin. Komise by dále měla podle Linse zajistit volnější 
pohyb osob v kontextu nadcházející sezóny, volný pohyb pracovníků je pro 
zemědělství klíčový – obzvláště v sektoru ovoce a zeleniny. Komise by dále 
měla poskytnout zvláštní podpory pro skladování potravin.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / REFORMA 
SZP   (29/03/2020)   Europoslanec Peter Jahr: Společná zemědělská politika by 
nemusela být dojednána do léta 2020

Evropský parlament usiloval o dosažení dohody k reformě Společné zemědělské 
politiky do letní pauzy, hlasování v plénu Evropského parlamentu mělo proběhnout 
v červnu nebo červenci 2020. Německý europoslanec Peter Jahr (EPP) ale 
v minulém týdnu vyjádřil pochybnosti stran dosažení tohoto termínu vzhledem 
k situaci s koronavirem v Evropské Unii. Podle Jahra, který je zpravodajem pro 
Strategické plány SZP, hlavní část legislativního balíčku, se Parlament i nadále bude 
snažit termín dodržet, řada jednání ale musela být zrušena a nahrazena 
videokonferencemi. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova je podle Jahra připraven 
v diskusích o SZP pokročit, v řadě otázek se ale podle Jahra stále čeká na Výbor EP 
pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Jahr rovněž zdůraznil, že 
současnou prioritou je kromě řešení koronavirové krize i dosažení dohody 
k Víceletému finančnímu rámci SZP.

Více informací zde.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-demand-cap-contingency-plan-as-part-of-eu-response-to-covid-19/
https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/ist-der-zeitplan-der-agrarreform-noch-einzuhalten-12006762.html


KORONAVIRUS / ZELENÁ DOHODA   (29/03/2020)   Komisař pro zemědělství a 
rozvoj venkova potvrdil Evropskou zelenou dohodu jako klíčovou prioritu 
Evropské komise po vyřešení situace s koronavirem, koronavirová krize by 
neměla zásadně ovlivnit přijetí pravidel pro přechodné období Společné 
zemědělské politiky

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski v uplynulém týdnu 
v rozhovoru pro Euractiv uvedl, že Evropská zelená dohoda zůstává klíčovou 
prioritou Evropské komise. V současné době Evropskou komisi zaměstnává řešení 
koronavirové krize, pro budoucí aktivity Komise je ale Zelená dohoda stále prioritou 
číslo jedna. Komisař uvedl, že vzhledem k probíhající krizi by mělo dojít 
k zjednodušení a posílení flexibility pravidel Společné zemědělské politiky, v případě 
vážného narušení trhu by mohlo dojít i k zavedení tržních opatření včetně veřejné 
intervence. Současná krize by podle něj ale neměla zásadně ovlivnit přijetí pravidel 
pro přechodné období SZP, Wojciechowski v tomto kontextu uvedl, že rychlé 
dosažení dohody k SZP bude klíčové. Ani v současné době ale Evropská Komise 
neupustí od nutnosti posílit environmentální aspekty SZP.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / FARM TO FORK   (29/03/2020)   Politické frakce Evropského 
parlamentu žádají odklad projednávání Strategie Farm to Fork

Největší politická frakce Evropského Parlamentu EPP vyzvala v uplynulém týdnu k 
odkladu projednávání Strategie Farm to Fork v souvislosti s aktuálně probíhající 
koronavirovou krizí, a to nejméně do podzimu 2020. Podle Herberta Dorfmanna 
(EPP, IT) zemědělství aktuálně zažívá největší krizi za posledních několik desetiletí, 
přičemž zemědělci se budou muset vypořádat se zcela novými nepředvídatelnými 
situacemi a následky. Strategie Farm to Fork by proto měla být podle EPP odložena, 
aby měl sektor čas vypořádat se se současnou situací, a aby Strategie Farm to Fork 
mohla být řádně projednána. Odklad žádá i politická frakce ECR, a to včetně 
českého europoslance Alexandra Vondry. Vondra zdůraznil, že v současné situaci je 
nutné zachovávat pragmatický přístup a zacílit financování na řešení dopadů 
koronaviru. Podobně český europoslanec Jan Zahradil (ECR) zdůraznil, že zelené 
plány Evropské komise jsou v současné situaci příliš ambiciózní a nákladné.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / POTRAVINY   (29/03/2020)   FoodDrinkEurope vyzval 
Evropskou komisi k přijetí opatření s cílem zajistit nepřerušovanou dodávku 
potravin

Evropská organizace zastupující producenty potravin a nápojů FoodDrinkEurope 
vyzvala dne 23/03/2020 Evropskou komisi k přijetí takových opatření, která by 
zajistila nepřerušovanou dodávku potravin v rámci jednotného trhu Evropské Unie. 
FoodDrinkEurope zejména vyzvala k řešení tíživé situace na hranicích 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/interview/eu-farm-chief-post-coronavirus-recovery-should-be-green-and-sustainable/
https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/postpone-new-rules-for-farmers-during-coronavirus-pandemic


prostřednictvím sjednocení pravidel členských států pro překročení státní hranice. 
Společně s Evropskou federací odborových svazů v potravinářství, zemědělství a 
cestovním ruchu (EFFAT) dále FoodDrinkEurope vyzvala k zajištění podpory 
pracovníkům v sektoru potravinářství, a to včetně pracovníků ve zpracování potravin, 
balení potravin, i transportu. Pracovníkům by měla být zajištěna pomoc s hlídáním 
dětí, měly by jim být poskytnuty ochranné pomůcky, rovněž by jim měly být 
kompenzovány mzdy v případě, že jim bylo dočasně znemožněno pracovat. 
Evropská komise by podle FoodDrinkEurope měla vypracovat vodítka pro členské 
státy s cílem posílit ochranu pracovníků v potravinářství.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA   (29/03/2020)   Více než 40 
europoslanců vyzvalo k zákazu transportu živých zvířat v souvislosti 
s omezeními na hranicích zavedenými v reakci na šíření koronaviru v Evropské 
Unii

Členské státy Evropské Unie v uplynulých týdnech zavedly řadu opatření ve snaze 
omezit další šíření koronaviru v Evropské Unii, a to včetně posílených kontrol na 
hranicích a uzavření hranic. V důsledku toho byly v předminulém týdnu hlášeny 
čekací doby na hraničních přechodech v délce až 20 hodin, v dlouhých kolonách 
uvázla i vozidla přepravující živá zvířata. Skupina více než 40 europoslanců v reakci 
na tuto situaci vyzvala k zákazu transportu živých zvířat do třetích zemí a současně 
na delší vzdálenosti (více než 8 hodin) v rámci Evropské Unie, a to minimálně po 
dobu, po kterou budou platit omezení na hranicích. Podle europoslanců pokračování 
transportu živých zvířat i v době, kdy je nutno na hranicích dlouho čekat, odporují 
článku 13 Smlouvy u Evropské Unii, který hovoří o zajištění welfare zvířat. Zákaz 
transportu živých zvířat podpořilo rovněž 35 environmentálních organizací a 
organizací zaměřených na welfare zvířat. Tyto organizace v minulém týdnu zaslaly 
dopis výkonnému místopředsedovi Evropské Komise Fransi Timmermansovi a 
komisařům pro zemědělství a rozvoj venkova (Janusz Wojciechowski) a pro zdraví a 
bezpečnost potravin (Stella Kyriakides), ve kterém žádají o zákaz transportu živých 
zvířat po dobu koronavirové krize, a to na vzdálenosti delší jak 8 hodin a do třetích 
zemí.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD   (29/03/2020)   V důsledku koronaviru hrozí 
dočasné omezení světového obchodu se zemědělsko-potravinářskými 
komoditami

V důsledku koronaviru hrozí dočasné omezení světového obchodu se zemědělsko-
potravinářskými komoditami, možné omezení se týká mimo jiné i rýže. Vietnam, třetí 
největší světový vývozce rýže, a Kazachstán, devátý největší světový vývozce 
pšenice, omezily exporty produkce, aby zajistily dostupnost potravin ve vlastní zemi. 
V Indii národní pravidla pro omezení pohybu osob v posledních třech týdnech rovněž 

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/03/23/FoodDrinkEurope-demands-EU-action-to-relieve-supply-chains?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=23-Mar-2020
https://www.fooddrinkeurope.eu/news/statement/fooddrinkeurope-effat-joint-statement-covid-19/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-join-call-for-ban-on-live-animal-transport-amid-covid-19-border-delays/
https://www.ciwf.eu/news/2020/03/farm-animals-suffer-at-eu-borders-due-to-coronavirus-response


omezily produkci rýže, protože se pracovníci nemohou dostavit do práce (více 
informací zde). V Africe došlo ke zpomalení produkce ovoce a zeleniny, řada 
afrických zemí čelí i problémům se zajištěním exportu vlastní produkce v souvislosti 
se zrušenými lety případně s prudkým nárůstem cen letecké přepravy (více 
informací zde). Vedoucí ekonom Organizace pro výživu a zemědělství OSN 
Abdolreza Abbasian uvedl, že i přes šok v dodavatelském řetězci je základní trh 
s potravinami nadále stabilní. Odezvou na omezení některých dovozů 
pravděpodobně bude zvýšení cen produktů, dopad na trh by ale měl být jen dočasný.

KORONAVIRUS / OBCHOD   (29/03/2020)   Panické vykupování potravin a 
uzavírání hranic kvůli šíření koronaviru může podle Organizace spojených 
národů zvýšit míru inflace a ceny potravin  

Omezení zavedená v různých zemích světa z důvodu pandemie koronaviru 
doprovázená panickým vykupováním potravin mohou zvýšit míru inflace a tím i ceny 
potravin, i to přesto, že hlavní exportní země mají dostatečné zásoby základních 
obilovin i olejnatých semen. Hlavní ekonom Organizace spojených národů pro výživu 
a zemědělství (FAO) upozorňuje, že se nejedná o problém s dodávkou, ale o změnu 
chování v oblasti zabezpečení potravin, mimo jiné i v logistice – omezení na 
hranicích členských států narušují dodávky potravin v některých zemích EU. Za další 
faktor, který může k nárůstu míry inflace vést, označilo FAO právě panické 
vykupování potravin.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD   (29/03/2020)   Evropská asociace pro mléko a 
mléčné výrobky žádá Komisi a členské státy o zavedení podpůrného systému 
pro producenty mléka    

Evropská asociace pro mléko a mléčné výrobky (EDA) vydala před 
videokonferenčním setkáním ministrů zemědělství EU aktualizaci svého dokumentu 
shrnujícího situaci v odvětví mléka v době koronavirové krize. EDA v dokumentu 
žádá Komisi a členské státy o zavedení podpůrného systému pro producenty mléka, 
žádá o umožnění bezproblémového sběru a distribuce mléka, a o umožnění pohybu 
pracovních sil mezi členskými státy. Dále vyzývá k zavedení režimu podpory 
soukromého skladování zásob másla, sušeného mléka, a sýrů, a o umožnění prioritní 
přepravy mléka a másla.

Více informací zde.

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/rice-mills-come-to-standstill-despite-exemption-from-lockdown/articleshow/74822194.cms?from=mdr&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=f0d2f1596c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_27_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-f0d2f1596c-190528533
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-produce/insight-fresh-produce-in-europe-set-to-be-more-scarce-as-coronavirus-strikes-idUSL8N2BI3KA?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=f0d2f1596c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_27_05_58&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-f0d2f1596c-190528533
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-food-security/panic-buying-lockdowns-may-drive-world-food-inflation-fao-analysts-idUSKBN21808G
https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/03/22/Coronavirus-panic-buying-prompts-food-manufacturers-to-boost-production?utm_campaign=23-Mar-2020&utm_medium=email&utm_source=newsletter_daily
https://www.dairyreporter.com/Article/2020/03/26/EDA-continues-to-press-EU-on-coronavirus-measures?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=26-Mar-2020


KORONAVIRUS / OBCHOD   (29/03/2020)   V důsledku koronaviru hrozí v Irsku 
propad cen mléka a hovězího a skopového masa

Irsko čelí krizi v sektoru hovězího masa poté, co se o třetinu propadl export kvůli 
malé poptávce ze strany evropských restaurací. V průběhu týdne byly také uzavřeny 
některé fast-food řetězce v Irsku a Velké Británii, které rovněž představovaly 
významnou část odbytu irského hovězího masa. V tomto kontextu je proto očekáván 
propad cen nejen hovězího masa, ale i mléka a skopového masa. Irští zemědělci 
žádají o pomoc v podobě mimořádných opatření pro skladování potravin s cílem 
uskladnit nadbytečnou produkci. Irské ministerstvo zemědělství aktuálně zpracovává 
krizový plán pro odvětví ve snaze zajistit kontinuitu dodavatelského řetězce.

Více informací k dispozici zde a zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / BIODIVERZITA   (29/03/2020)   Evropská komise 
zveřejnila hodnocení dopadu Společné zemědělské politiky na biodiverzitu, 
studie nenašla důkazy o provázanosti přímých plateb ze Společné zemědělské 
politiky a intenzifikace zemědělství

Evropská komise v uplynulém týdnu zveřejnila hodnocení dopadu Společné 
zemědělské politiky na biodiverzitu, hodnocení bylo zpracováno pro Evropskou 
komisí organizací Alliance Environment. Pozornost byla zaměřena mimo jiné i na 
přímé platby – tedy na provázanost přímých plateb a intenzifikace zemědělství. 
Intenzivní zemědělství je podle závěrů hodnocení jednou z hlavních příčin poklesu 
biologické rozmanitosti. Přestože akademická literatura naznačuje, že by přímé 
platby mohly zemědělským podnikům umožnit posílení investic, a tedy podpořit 
rozvoj intenzivního zemědělství, v rámci studie se nepodařilo najít důkazy o tom, zda 
k tomu v praxi skutečně dochází či nikoliv. Studie rovněž uvádí, že největší rizika 
poklesu biodiverzity by s sebou měly nést platby vázané na produkci (VCS), nicméně 
ani v tomto případě se nepodařilo prokázat souvislost mezi výplatou VCS plateb a 
intenzifikací zemědělství.

Více informací zde.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA / NÁKAZY   (29/03/2020)   Německo potvrdilo další 
ohnisko ptačí chřipky v dolním Sasku v oblasti Aurich

Federální ústav pro zdraví zvířat v Německu potvrdil nové ohnisko nákazy ptačí 
chřipkou H5N8 na krůtí farmě v obci Dornum v Dolním Sasku, oblasti Aurich. Po 
úhynu 130 krůt na farmě byla populace oficiálně testována, k 21/03/2020 pak 
v návaznosti na výsledek testů muselo být utraceno přes 10.000 krůt. Okresní 
veterinární úřad vyhlásil karanténu v okruhu 3 km a pozorovací oblast v okruhu 10 
km od ohniska. Testy na dalších dvou farmách v dotčené oblasti byly negativní.

Více informací zde.

https://www.independent.ie/business/farming/news/farming-news/calls-for-agri-bailout-amid-crash-fears-39068360.html
https://www.independent.ie/business/farming/news/farming-news/department-of-agriculture-implementing-coronavirus-plans-to-keep-food-supply-lines-open-39065385.html
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/ext-eval-biodiversity-exe-sum_2020_en.pdf
https://www.globalmeatnews.com/Headlines/Livestock/Avian-influenza-confirmed-in-Germany?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=25-Mar-2020


ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE / WELFARE   (29/03/2020)   Veřejné konzultace: 
Komise stále přijímá zpětné vazby a stanoviska k Evropské strategii pro dobré 
životní podmínky zvířat

Komise dne 15/03/2020 zahájila veřejnou konzultaci k Evropské strategii pro dobré 
životní podmínky zvířat. Cílem tohoto hodnocení je posoudit, do jaké míry se strategii 
podařilo dosáhnout vytyčených cílů a do jaké míry jsou tyto cíle dnes nadále 
relevantní a koherentní. Toto hodnocení bude zdrojem poznatků pro všechny 
budoucí iniciativy EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat. Konzultace je 
otevřena do 15/06/2020, k dispozici zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   (29/03/2020)   Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin zahájil třetí konzultaci k pokynům posuzujícím působení 
pesticidů na zdraví včel  

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil dne 01/03/2020 třetí 
konzultaci se zúčastněnými stranami a členskými státy v rámci přezkumu pokynů pro 
posouzení rizik působení pesticidů na včely. EFSA žádá o zpětnou vazbu 
k navrženému schématu revize systémů hodnocení rizika se zaměřením na 
atraktivitu plodin a metodiku hodnocení rizik. Konzultace bude ukončena dne 
30/04/2020.

Více informací zde.

ROSTLINNÁ VÝROBA / OCHRANA ROSTLIN   (29/03/2020)   Němečtí zemědělci 
hrozí snížením potravinové produkce a požadují pozastavení implementace 
nitrátové směrnice  

Sdružení německých zemědělců „Land Schafft Verbindung“ hrozí snížením produkce 
potravin během koronavirové krize v rámci vyhroceného boje o dodržování legislativy 
o hnojivech (nitrátová směrnice). Sdružení požádalo v dopise předsedkyni Evropské 
komise Ursulu von der Leyen o pozastavení implementace pozměněné legislativy, a 
o neukládání pokut německým zemědělcům. Zvýšené náklady farem z důvodu 
zpřísněné směrnice mohou vést k uzavírání farem, a tím i k ohrožení zásobování 
potravinami v době koronavirové krize. Zatímco země EU již řadu let většinou pokyny 
EU pro dusičnany (platné od roku 1991) dodržovaly, Německo je členskou zemí, 
která limity stále překračuje. Německo tak může čelit pokutám ve výši až 850.000 
EUR / den.

Více informací zde.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2140-Evaluation-of-the-EU-Animal-Welfare-Strategy-2012-2015-/public-consultation
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/Bee_Guidance_review.pdf
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-bauern-drohen-mit-produktionsstopp-a-deac2f2c-aa92-43db-8eb6-468ca0b3bbd0?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=a9715bdcef-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_26_05_55&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-a9715bdcef-190528533


KORONAVIRUS / LEGISLATIVA   (29/03/2020)   Německo schválilo komplexní 
legislativní balíček, jehož cílem je omezit následky koronaviru na hospodářství

Německo schválilo komplexní legislativní balíček, jehož cílem je omezit následky 
koronaviru na hospodářství, a především čelit nedostatku sezónních pracovníků. 
Součástí opatření je dodatečný rozpočet ve výši 156 miliard EUR. Opatření je 
tvořeno osmi body, které usnadňují finanční situaci producentům potravin, a vytvářejí 
jednodušší podmínky pro lidi pracující v zemědělském sektoru. Německá ministryně 
zemědělství vyzvala chorvatskou ministryni zemědělství Mariju Vučković k přijetí 
opatření na podporu zemědělského a potravinářského odvětví, zdůraznila potřebu 
udržovat zásoby potravin a zjednodušit transport potravin.

Více informací k dispozici zde.

KORONAVIRUS / LEGISLATIVA   (29/03/2020)  Evropský parlament přijal 
balíček opatření v souvislosti s koronavirovou krizí

Evropský parlament během mimořádného plenárního zasedání téměř jednohlasně 
přijal balíček opatření předložený k hlasování v souvislosti se současnou 
koronavirovou krizí. Balíček obsahoval Specifická opatření pro aktivaci investic do 
systémů zdravotní péče členských států a do jiných odvětví jejich ekonomik v reakci 
na šíření onemocnění COVID-19 (celkem 37 miliard EUR z dostupných EU zdrojů 
pro občany, regiony a členské státy nejvíce postižené koronavirem, schváleno 
poměrem 683 pro, 1 proti, 4 se zdrželi); Společná pravidla pro přidělování letištních 
časů na letištích Společenství (schváleno poměrem 686 pro, 2 se zdrželi); a Finanční 
pomoc členským státům a zemím, se kterými se jedná o přistoupení k Unii 
(schváleno poměrem 671 pro, 3 proti, 14 se zdrželo), jež jsou vážně postiženy 
závažným ohrožením veřejného zdraví.

Více informací zde, zde a zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (22/03/2020)   Evropská komise 
vydala Nařízení týkající se produkce ekologických produktů; chráněných 
označení původu a chráněných zeměpisných označení; definice zeleniny a 
seznamu rodů a druhů; používání biocidního přípravku; nové potraviny výtažku 
z pšeničných klíčků; cen v odvětví drůbežího masa a vajec; a veterinárních 
opatření pro tlumení afrického moru prasat

Komise vydala dne 23/03/2020 Nařízení Komise V přenesené pravomoci (EU) 
2020/427 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce 
ekologických produktů. Dostupné zde.

https://www.agrarheute.com/politik/corona-hilfspaket-beschluesse-landwirten-helfen-566503
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0042_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0041_CS.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0043_CS.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:087:FULL&from=EN


Komise vydala dne 24/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/431 ze dne 16. 
března 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných 
zeměpisných označení „Cereja do Fundão“ (CHZO). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2020 Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 
23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici 
zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/03/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/433 ze dne 
12. března 2020 o prodloužení platnosti opatření přijatého Švédskou agenturou pro 
chemické látky povolujícího dodávání na trh a používání biocidního přípravku Care 
Plus Mosquito Net v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
528/2012.Dostupné zde.

Komise vydala dne 26/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/443 ze dne 25. 
března 2020, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny výtažku z 
pšeničných klíčků (Triticum aestivum) bohatého na spermidin podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí 
nařízení Komise (EU) 2017/2470.Dostupné zde.

Komise vydala dne 27/03/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/449 ze dne 25. 
března 2020, 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 vydala dne 27/03/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/451 ze dne 
26. března 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o 
veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských 
státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1985). Dostupné zde.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:088:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:088:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:088:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:092:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:094:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:094:FULL&from=EN


KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (02/04/2020)   Evropská komise 
představila nový nástroj solidarity ve výši až 100 miliard EUR, navrhuje i řadu 
opatření s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru

Evropská komise představila dne 02/04/2020 nová opatření, která mají za cíl pomoci 
zemědělsko-potravinářskému sektoru v době koronavirové krize, a to v rámci 
Investiční iniciativy plus pro reakci na koronavirus (CRII+) a nového nástroje SURE, 
který by měl dosahovat výše až 100 miliard EUR. SURE by měl poskytovat úvěry 
založené na zárukách poskytnutých členskými státy, měl by umožnit zkrácení 
pracovní doby, a přitom současně zajistit platy zaměstnanců. SURE se rovněž snaží 
o zmírnění následků krize na zemědělský sektor a potravinový řetězec – Komise 
navrhuje zavést mimořádnou flexibilitu a zjednodušení v případě využívání 
Evropských strukturálních a investičních fondů, a to včetně Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova. CRII+ by měla podpořit zemědělce, 
venkovské oblasti, i členské státy EU prostřednictvím posílené flexibility 
v následujících oblastech: využívání finančních nástrojů (zemědělcům a dalším 
příjemcům by mělo být umožněno využívat půjček nebo záruk až do výše 200.000 
EUR za příznivých podmínek, jako jsou velmi nízké úrokové sazby nebo výhodné 
splátkové kalendáře); přerozdělení finančních prostředků (členským státům by mělo 
být umožněno využít nevyčerpané prostředky z programů rozvoje venkova, nebudou 
je muset vracet do rozpočtu EU, peníze však bude nadále třeba využít pro účely 
příslušného programu rozvoje venkova); bude umožněn i odklad předkládání 
výročních zpráv. Komise v rámci CRII+ již dříve umožnila odklad podávání žádostí o 
přímé platby do 15/06/2020, rovněž by mělo dojít k navýšení záloh plateb (Komise 
zvýší zálohy na přímé platby z 50 % na 70 % a na platby na rozvoj venkova ze 75 % 
na 85 %, dostupné budou od 16/10/2020). Komise dále plánuje omezit fyzické 
kontroly na místě s cílem předcházet dalšímu šíření koronaviru.

Více informací zde, zde, zde a zde.

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

21/04/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel (tbc)

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

28/04/2020 – Hlasování v COMAGRI k přechodnému období (tbc)

29/04/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)

29/04/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)

04/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

11/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

18/05/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_582
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_572


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

02/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

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

15/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

15-18/06/2020 – Hlasování v plénu EP k přechodnému období (možnost 1)

15-18/06/2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 1)

18-19/06/2020 – Praesidia Copa a Cogeca

18-19/06/2020 – Evropský Summit (Evropská Rada)

22/06/2020 – Zasedání Zvláštního výboru pro zemědělství, Brusel

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

01/07/2020 – Německé předsednictví

06-09/07/2020 – Hlasování v plénu EP k přechodnému období (možnost 2)

06-09/07/2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 2)

Srpen 2020 – Posouzení dopadů Evropské komise k Legislativě EU pro klima

Září–Prosinec 2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 3)

Září–Prosinec 2020 – Trialogy EP, EK a Rady k SZP po roce 2020 (odhad)

01/2021 – Portugalské předsednictví

2021 – Přechodné období SZP (2021, 2021-2022)


	Hlavní rysy a dopady této, námi nikdy nepoznané a neprožité celosvětové tragédie, jejíž ohnisko se po Číně, Itálii, Španělsku, přesouvá do sousedního Německa a hlavně do USA s regiony největších měst jako například New York, jsme popsali a zobecnili na úvod EZ 26.3.2020. Jejich platnost nejenom že trvá, ale situace se dramatizuje natolik, že v důsledku mimořádných opatření ve všech postižených zemích ustává společenský a hospodářský život a vlády těchto zemí vydávají kontinuální proud opatření k sanaci obrovských ekonomických ztrát. Například naše vláda navrhla a Poslanecká sněmovna schválila zvýšení schodku státního rozpočtu 2020 ze 40 miliard Kč na pětinásobek, tedy 200 miliard Kč!
	Dnešní EZ obsahuje několik zásadních informací, které napoví, jak se vůbec bude vyvíjet a připravovat do konečné a v důsledku pandemie koronaviru transformované přepracované rozpočtové období EU 2021 – 2027 a z něho vycházející reforma nová Společná zemědělská politika SZP.
	Za nejdůležitější v níže připojeném EZ, které obsahuje vybrané aktuality považujeme následující akce, jednání a stanoviska, které doporučujeme vaší pozornosti:
	Rada ministrů zemědělství 25.3.2020
	Evropská komise 24.3.2020
	Legislativní balíček Německa k omezení následků koronaviru na hospodářství
	Stanovisko komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova k Evropské zelené dohodě
	Hlavním úkolem do odeznění pandemie koronaviru je z pohledu našeho resortu udržet chod zemědělských a potravinářských podniků bez rozdílu forem podnikání, připravit kompenzace a podpory k udržení financování jejich provozu. Samozřejmě obdobné úkoly stojí před všemi ostatními resorty národního hospodářství, zemědělství není žádnou výjimkou. Výjimkou, spíše výjimečná je doba, ve které nyní žijeme, která nám připomněla, že potraviny jsou potřebné k našemu životu. Jejich dostatek a velký sortiment jsme brali jako samozřejmost, ale v celosvětové pandemii paralyzující život celých kontinantů to samozřejmost přestává být.
	V tomto smyslu je třeba se seznámit s výsledky jednání Rady ministrů zemědělství viz níže připojené EZ – vybrané aktuality, které proběhlo formou videokonference dne 25.3.2020. Přináší zcela nové a zásadní návrhy změn odpovídající současné krizové situaci ochromení hospodářského života pandemií koronaviru. Z jednání Rady ministrů zdůrazňujeme následující požadavky:
	Posílení flexibility jednotlivých zemí při vyplácení národních podpor a současné zjednodušení kontrol
	Zjednoušení kontrol na místě a výjimky v plnění „zelených opatření“ u plateb vázaných na produkci
	Nutnost koordinovaných a cílených opatření EU k udržení potřebné výše produkce potravin
	Naléhavost ustavení Mimořádného zemědělského programu
	Dalším důležitým materiálem k podrobnému seznámení je Německem navržené schéma státních podpor pro zemědělské podniky postižené koronavirem, schválené na zasedání Evropské komise dne 24.3.2020, které mimo jiných přináší následující opatření:
	Podpora až 100.000 EUR pro podniky zabývající se primární zemědělskou výrobou prvovýrobou
	Podpora bude ve formě pěti možných způsobů – od přímých grantů, přes návratné zálohy, daňové výhody, státní záruky atd. – viz EZ níže
	Podpora pro ostatní podniky mimo prvovýroby až do výše 800.000 EUR
	Velkým problémem zemědělských podniků včetně potravinářských je nedostatek sezonních pracovníků ze zahraničí. Příkladem možného řešení je například aktivita Francouzské vlády, která požádala své občany, aby nahradili 200.000 pracovních míst v zemědělství a potravinářství – u nás řeší obdobně ministr zemědělství a rektor České zemědělské univerzity výzvou a slibem nástupu studentů zemědělských škol k nástupu na výpomoc zemědělským podnikům na jarní práce formou sezonní brigády.
	Sečteno a podtrženo, prožíváme mimořádně vážnou krizi a bude třeba se připravit na uvolnění velkých finančních prostředků k zajištění chodu resortu zemědělství a potravinářství v rámci celé EU. Jedno, ne-li jediné řešení je odklad realizace „zelených plánů“ a využití těchto peněz na udržení produkce potravin a shora uvedených opatření, které budou muset být provedena. Tolik za resort zemědělství a potravinářství, v dalších resortech národního hospodářství je situace obdobně náročná a obtížně predikovatelná.
	Nám zemědělcům nezbývá než znovu poznamenat: Je dobré v tomto nejistém světě mít svoje potraviny.
	K tomu ještě dodáváme, že potravinová soběstačnost bude za současného vývoje patřit k základním atributům bezpečnosti státu a budeme se muset k jejímu obnovení se vším důrazem vrátit.



