
Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

V minulé relaci před týdnem jsme vás seznámili s mimořádně závažnými informacemi 
rozšířenými o mimořádné evropské zpravodajství, ve kterém je podrobná reakce Evropské 
komise na dopady pandemie koronaviru na zemědělsko-potravinářský sektor.
Dnešní naše relace Evropské zpravodajství 26/04/2020 ve většině svých pasáží rozvíjí 
předešlé informace a proto se v dnešním úvodníku, který má za cíl upozornit na důležité 
nejdůležitější body rozsáhlého textu a dát je do obecných souvislostí, omezíme jenom na 
jednotlivé zajímavosti a aktuality, které doporučujeme vaší pozornosti a které najdete v textu 
níže připojeného zpravodajství

 Připravuje se fond obnovy ve výši cca 323 miliard EUR se začleněním do 
Strukturálních fondů (investiční programy, inovace finančních nástrojů) – zatím není 
zmiňována Společná zemědělská politika, respektive úprava rozpočtu

 Komise potvrdila zavedení mimořádných tržních opatření k stabilizaci trhu se 
zemědělskými a potravinářskými komoditami – viz str. 14 Evropského zpravodajství

 Dodáváme, že je zde otázka proporcionality – soukromé skladování sýrů má ČR 
určeno 1.265 tun, Německo přes 21.000 tun, Slovensko 413 tu z celkových 100.000 
tun pro celou EU – je třeba posoudit experty z ČMS

 Francie požádala o zavedení podpory pro víno, což je šance i pro naše skvělé vinaře
 Z jednání ministrů zemědělství G20 dne 21.4.2020: nelze vyloučit globální 

potravinovou krizi – je třeba, aby krizová opatření COVID-19 byla cílená a dočasná, 
jinak hrozí změny cen potravin. 

 Bulharsko navrhuje pro supermarkety povinnost nabízet minimálně 50% veškerých 
potravin domácích, bulharských

 Polsko zavádí nový plán zabraňující skupování a přebírání polských firem kapitálem 
(investory) mimo EU! Konkrétně viz str. 7 Evropského zpravodajství – týká se i 
potravin, kde jsou Poláci soběstační!

 Současná krize snižuje poptávku po bioetanolu jako příměsi do benzínu
 K pandemii koronaviru, který se může vrátit, se přidalo velké sucho, což dál znejistilo 

a znepřehlednilo nejbližší vývoj

V Mostě dne 4. května 2020
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EVROPSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ – VYBRANÉ AKTUALITY

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ NALEZNETE NÍŽE

KORONAVIRUS / EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   Slovenský ministr životního 
prostředí podpořil zelený restart ekonomiky Evropské Unie, iniciativu aktuálně 
podporuje celkem šestnáct zemí

KORONAVIRUS / FARM TO FORK   Strategie Farm to Fork bude pravděpodobně 
opět odložena, novým zatím nepotvrzeným termínem je 20/05/2020

KORONAVIRUS / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC   Evropská Rada jednala o 
možnostech financování opatření na řešení koronavirové krize; Evropská komise by 
mohla představit nový návrh Víceletého finančního rámce dne 06/05/2020

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Evropská komise potvrdila zavedení 
mimořádných tržních opatření včetně režimu soukromého skladování s cílem pomoci 
zemědělsko-potravinářskému sektoru během koronavirové krize

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Francie vyzvala Evropskou komisi 
k zavedení podpory pro víno v souvislosti s koronavirovou krizí

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   Ministři zemědělství zemí G20 se 
sešli k projednání koronavirové krize a jejího dopadu na zemědělsko-potravinářský 
sektor, odmítli zavádění neopodstatněných omezujících opatření

KORONAVIRUS / ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE   Evropská organizace zastupující 
zpracovatele masa upozornila na pokles produkovaných emisí v souvislosti 
s omezeními přijatými během koronavirové krize, k poklesu emisí ale došlo aniž by 
byla omezena produkce či zpracování masa

KORONAVIRUS / TRH   Kontroly na hranicích Polska zavedené v souvislosti s 
šířením koronaviru omezují pohyb pracovníků do sousedních zemí



KORONAVIRUS / TRH & KOMODITY   Komise zveřejnila novou výhledovou zprávu 
o evropském zemědělském trhu, sektor se přizpůsobuje okolnostem souvisejícím 
s koronavirem, proměnila se preference spotřebitelů

KORONAVIRUS / OBCHOD   Evropská Unie a část členů Světové obchodní 
organizace se zavázali zajistit obchod se zemědělské-potravinářskými komoditami 
během koronavirové krize

KORONAVIRUS / OBCHOD   Evropská komise varovala před protekcionismem 
členských států v případě zemědělsko-potravinářského obchodu

KORONAVIRUS / OBCHOD   Polsko zavádí nová pravidla s cílem zabránit levnému 
skupování polských společností investory ze zemí mimo Evropskou Unii

KORONAVIRUS / PODPORY USA   Americké ministerstvo zemědělství podpoří 
v době koronavirové krize zemědělce a mléčný průmysl balíčkem pomoci ve výši 19 
miliard dolarů

KORONAVIRUS / BIOPALIVA   Poptávka po bioetanolu pro využití jako příměsi do 
paliv v březnu 2020 prudce klesla, posílilo využívání bioetanolu na výrobu 
dezinfekčních prostředků

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY   Evropská komise schválila řadu schémat 
státních podpor s cílem pomoci podnikům včetně těch zemědělských během 
koronavirové krize

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ    Výrobky s chráněným zeměpisným označením mají 
oproti podobným výrobkům bez certifikace téměř dvojnásobnou prodejní hodnotu      

ROSTLINNÁ PRODUKCE / SUCHO   Polský zemědělský sektor opět čelí 
problémům se suchem

TRH & KOMODITY / OBCHOD   Brazilský vývoz kuřecího a vepřového masa během 
března 2020 posílil



ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   Evropská komise vydala Nařízení 
týkající se opatření pro tlumení afrického moru prasat; přepravy drůbežích komodit v 
souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků; vysoce patogenní influenzy ptáků; 
obchodu se zemědělskými produkty; celní kvóty Unie pro některé zemědělské 
produkty pocházející z Moldavské republiky; přechodného opatření pro uvádění 
zásob výrobků z révy vinné na trh; složení a informací, které se vztahují na potraviny 
pro zvláštní lékařské účely; určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a 
vajec; ochrany zvířat používaných pro vědecké účely; a zvláštních opatření ke 
zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a 
akvakultury  

ZPRÁVY V PLNÉM ZNĚNÍ ZDE:

KORONAVIRUS / EVROPSKÁ ZELENÁ DOHODA   (26/04/2020)   Slovenský 
ministr životního prostředí podpořil zelený restart ekonomiky Evropské Unie, 
iniciativu aktuálně podporuje celkem šestnáct zemí

Slovenský ministr životního prostředí Ján Budaj v uplynulém týdnu uvedl, že 
pandemie koronaviru je jedinečnou příležitostí pro zelený restart ekonomiky 
Evropské Unie. Slovensko se připojilo k iniciativě aktuálně podpořené patnácti 
dalšími zeměmi Evropské Unie s cílem implementovat Evropskou zelenou dohodu a 
Zelenou obnovu Evropské Unie. Slovensko je zatím jedinou ze zemí Visegrádské 
čtyřky, která se k iniciativě připojila, iniciativu podporuje DK, FI, IT, LV, LU, NL, PT, 
ES, SE, FR, DE, GR, SK, IE, SI a MT. Podle slovenského ministra zemědělství 
mohou být opatření zaváděná v rámci reakce na koronavirus příležitostí investovat 
do transformace ekonomiky a technologických inovací, nových byznys modelů, či 
přizpůsobení se klimatickým změnám.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / FARM TO FORK   (26/04/2020)   Strategie Farm to Fork bude 
pravděpodobně opět odložena, novým zatím nepotvrzeným termínem je 
20/05/2020

Výkonný místopředseda Evropské komise Frans Timmermans v uplynulém týdnu 
uvedl, že vzhledem k probíhající pandemii koronaviru pravděpodobně dojde 
k dalšímu odkladu termínu pro předložení Strategie Farm to Fork a Strategie EU pro 
biodiverzitu. Strategie by podle Timmermanse měly být předloženy se zpožděním 
v řádu několika týdnů, nikoli v řádu měsíců, novým předpokládaným datem je 
20/05/2020 (původně 25/03/2020, následně odloženo na 29/04/2020). Nové datum 
stále není potvrzeno, více informací by mělo být známo po zveřejnění 
aktualizovaného pracovního plánu Komise v průběhu nadcházejícího týdne.

Více informací zde.

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/105265/jan-budaj-restart-ekonomiky-musi-byt-zeleny-je-to-jedinecna-prilezitost.aspx
https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/timmermans-farm-to-fork-strategy-delayed-by-couple-of-weeks-not-months/


KORONAVIRUS / VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC   (26/04/2020)   Evropská Rada 
jednala o možnostech financování opatření na řešení koronavirové krize; 
Evropská komise by mohla představit nový návrh Víceletého finančního rámce 
dne 06/05/2020

Evropská Rada složená z vrcholných představitelů členských států EU dne 
23/04/2020 projednávala finanční možnosti záchranného fondu a aktualizace návrhů 
Víceletého finančního rámce (VFR, rozpočtu EU) pro období 2021-2027. Rada 
podpořila společný a koordinovaný postup proti pandemii, uvítala společný evropský 
plán na rušení opatření proti šíření koronaviru, a zavázala se k monitoringu vývoje 
situace. Rada rovněž zdůraznila nutnost zabezpečit plně fungující jednotný trh a 
investice. Podle vyjádření předsedy Evropské Rady Charlese Michela je nanejvýš 
důležité zvýšit strategickou autonomii Unie a zajistit výrobu základního zboží v EU. 
Rada se dohodla na vytvoření fondu na podporu oživení a obnovy ekonomiky, 
přičemž tento fond by měl by být dostatečně velký a měl by být zaměřen na odvětví a 
zeměpisné části Evropy, které jsou zasaženy nejvíce. Evropská komise by proto 
měla zanalyzovat aktuální situaci a předložit návrh, a to v co nejkratším možném 
termínu. Předsedkyně Evropské Komise Ursula von der Leyen uvedla, že podle 
odhadů Komise bude vyžadován objem vlastních zdrojů na řešení obnovy ve výši 
přibližně 2 % HNP namísto současných 1,2 %. Návrh Víceletého finančního rámce i 
plánu obnovy by měl být předložen 06/05/2020, podle vyjádření von der Leyen by 
plán obnovy měl být začleněn do návrhu VFR. Fond obnovy by mohl dosahovat 323 
miliard EUR, posílen by měl být například program Horizont 2020 (Horizont Evropa) i 
kapacita na využívání inovativních finančních nástrojů a investičních programů. 
Neoficiální návrhy zatím zmiňují pouze úpravy rozpočtu Strukturálních fondů, nikoli 
Společné zemědělské politiky.

Více informací zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (26/04/2020)   Evropská komise 
potvrdila zavedení mimořádných tržních opatření včetně režimu soukromého 
skladování s cílem pomoci zemědělsko-potravinářskému sektoru během 
koronavirové krize

Evropská komise potvrdila dne 22/04/2020 zavedení mimořádných opatření ve formě 
tří delegovaných aktů a devíti prováděcích aktů v rámci SZP, která mají za cíl pomoci 
řešit a stabilizovat situaci na trhu se zemědělsko-potravinářskými komoditami během 
koronavirové krize. Balíček opatření zahrnuje i režim soukromého skladování pro 
maso a mléčné výrobky, či posílení flexibility opatření v sektorech ovoce, zeleniny a 
vína. Podpora by měla dosahovat celkové výše okolo 80 milionů EUR, z čehož 
zhruba 30 milionů EUR bude určeno na podporu sektoru mléka a mléčných výrobků 
(náklady budou pokryty zejména z rozpočtu EU na rok 2020). Režim soukromého 
skladování bude umožněn pro sušené odstředěné mléko, máslo, sýry, hovězí maso, 
skopové maso, a kozí maso. Soukromé skladování pro hovězí maso bude povoleno 
v objemu 25.000 tun s rozpočtem 26 milionů EUR, pro skopové a hovězí maso bude 
soukromé skladování umožněno v objemu 36.000 tun s rozpočtem 20 milionů EUR. 
Soukromé skladování pro sýry bude povoleno v celkovém objemu 100.000 tun, 
alokace pro Českou republiku činí 1.265 tun, pro Slovensko 413 tun. Největší podíl 
pro skladování sýrů připadá Německu, které bude moci uskladnit přes 21.000 tun 
sýrů. Skladování sýrů bude umožněno na dobu 2-7 měsíců, celkový rozpočet na toto 
schéma činí 10 milionů EUR. Sušené odstředěné mléko (SOM) bude moct být 
skladováno v objemu 90.000 tun, celkový rozpočet činí 6 milionů EUR. SOM bude 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-leaders-agree-plans-for-unprecedented-stimulus-against-pandemic/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_733


moci být skladováno po dobu buď celého roku, nebo po období 3-7 měsíců. Pro 
máslo je umožněno skladování 140.000 tun na dobu 3-7 měsíců s rozpočtem 
dosahujícím 14 milionů EUR. Opatření na dočasné stažení produkce z trhu by podle 
Komise měla vést k poklesu dostupné nabídky na trhu a vyvážení trhu 
v dlouhodobém měřítku. Komise dále zavede flexibilitu pro implementaci opatření na 
podporu trhu pro sektory ovoce a zeleniny, vína, včelařství, a pro programy Ovoce a 
Mléko do škol. Pro sektory mléka, květin a brambor bude rovněž umožněna 
mimořádná výjimka z evropských pravidel hospodářské soutěže – Komise umožní 
využití článku 222 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
společná organizace trhů se zemědělskými produkty. Tento článek umožňuje 
například dočasné plánování produkce zohledňující zvláštní povahu daného 
produkčního cyklu. Nová opatření by měla být přijata do konce dubna 2020, nejprve 
ale musí být schválena členskými státy EU. Výbor Evropského parlamentu pro 
zemědělství a rozvoj venkova rozhodnutí Komise uvítal, zdůraznil ale, že pro pomoc 
sektoru je potřeba udělat mnohem více. Stejné stanovisko zaujaly i evropské 
zemědělské organizace včetně té největší, Copa a Cogeca.

Více informací zde, zde, zde, zde a zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (26/04/2020)   Francie vyzvala 
Evropskou komisi k zavedení podpory pro víno v souvislosti s koronavirovou 
krizí

Francie (a rovněž organizace zastupující producenty vína) vyzvala v uplynulém týdnu 
Evropskou komisi k zavedení podpory pro víno vzhledem k probíhající koronavirové 
krizi. Podpora by měla být určena zejména na skladování neprodaného zboží, rovněž 
by měla být využitelná na kompenzace propadu cen produkce. Podpora Komise 
v rámci navržených tržních opatření z 22/04/2020 podle zástupců FR a IT nebude 
dostatečná, zajištěna by proto měla být posílená podpora sektoru nad rámec 
přislíbených opatření. Evropská komise na začátku minulého týdne jednala o 
podpoře sektoru se zástupci Evropského parlamentu, diskutována byla zejména 
opatření krizového skladování, nouzové destilace, flexibility při zelené sklizni a 
alternativ ke kontrolám na místě.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA   (26/04/2020)   Ministři zemědělství 
zemí G20 se sešli k projednání koronavirové krize a jejího dopadu na 
zemědělsko-potravinářský sektor, odmítli zavádění neopodstatněných 
omezujících opatření

Ministři zemědělství ze zemí G20 se dne 21/04/2020 sešli k projednání koronavirové 
krize a jejího dopadu na zemědělsko-potravinářský sektor. Ministři se věnovali 
otázce neopodstatněných omezujících opatření, která by mohla vést ke značnému 
kolísání cen potravin. Ministři ve společném prohlášení vyzvali k tomu, aby byla 
krizová opatření COVID-19 cílená, transparentní a dočasná. Na schůzi se též 
projednávala nutnost zabránění vzniku globální potravinové krize, zdržení se 
zavádění nových omezení obchodu, i udržení počtu sezónních pracovníků.

Více informací zde.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_722
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200422IPR77602/covid-19-new-aid-package-for-farmers-welcomed-but-not-enough
https://www.globalmeatnews.com/Article/2020/04/22/Private-storage-aid-support-announced-by-European-Commission?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=23-Apr-2020
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-backtracks-on-intervention-measures-in-agri-food-markets/
https://www.agriland.ie/farming-news/mixed-reactions-from-farm-organisations-on-eu-aid-package/
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_coronavirus-les-viticulteurs-europeens-anxieux-les-ventes-pourraient-baisser-d-un-tiers?id=10488284
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture Ministers Meeting_Statement_EN.pdf


KORONAVIRUS / ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE   (26/04/2020)   Evropská organizace 
zastupující zpracovatele masa upozornila na pokles produkovaných emisí 
v souvislosti s omezeními přijatými během koronavirové krize, k poklesu emisí 
ale došlo aniž by byla omezena produkce či zpracování masa

Evropská organizace CLITRAVI zastupující zpracovatele masa v uplynulém týdnu 
reagovala na pokles produkce emisí v Evropské Unii, ke kterému došlo v souvislosti 
se zavedením omezujících opatření během koronavirové krize. CLITRAVI v tomto 
kontextu upozorňuje, že omezena byla řada provozů a doprava; co se ale 
nezastavilo je produkce a zpracování masa v Evropské Unii. Podle CLITRAVI kleslo 
světové znečištění během koronaviru o 50 %, a to bez jakéhokoli omezení živočišné 
výroby. CLITRAVI proto podpořila odklon pozornosti od vztahu živočišné výroby a 
objemu produkovaných emisí směrem k problematičtějším sektorům.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / TRH   (26/04/2020)   Kontroly na hranicích Polska zavedené 
v souvislosti s šířením koronaviru omezují pohyb pracovníků do sousedních 
zemí

Opatření na hranicích Polska zavedená v zájmu ochrany před šířením koronaviru 
způsobují v sousedních zemích problém s nedostatkem pracovních sil, zejména 
v oblastech zdravotnictví, stravování či zemědělství. Evropská komise vydala dne 
30/03/2020 pokyny členským státům ohledně zajištění pohybu klíčových pracovníků, 
pokyny ale nejsou pro členské státy závazné. Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš 
Petříček začátkem dubna uvedl, že mezi Českou republikou a Polskem bude nutno 
dosáhnout souhlasu ohledně pohybu pracovníků i vzhledem k chybějícím 
pracovníkům v ČR. Kvůli nedostatku pracovní síly z PL od března omezila výrobu až 
o 10 % i továrna na výrobu sušenek Oreo a čokolády Milka v ČR.

Více informací zde a zde.

KORONAAVIRUS / TRH & KOMODITY  (26/04/2020)   Komise zveřejnila novou 
výhledovou zprávu o evropském zemědělském trhu

Evropská Komise zveřejnila dne 20/04/2020 krátkodobý výhled situace na trhu pro 
rok 2020. Sektor se podle Evropské komise novým okolnostem souvisejícím 
s rozšířením koronaviru účinně přizpůsobuje, zmírnění dopadů COVID-19 je 
podporováno i opatřeními přijatými Komisí. V důsledku omezení se zvýšila poptávka 
po těstovinách, rýži, mouce, konzervovaném ovoci a zelenině, zatímco poklesla 
spotřeba masa, vína a speciálních sýrů.

Více informací zde.

https://www.politico.eu/newsletter/politico-eu-influence/politico-eu-influence-firings-and-furloughs-curevac-curiosity-navigating-virtual-brussels/
https://www.politico.eu/article/poland-coronavirus-crackdown-on-commuters-hits-health-and-food-sectors/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/eumove/bloc-2c.html?lang=en&utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2be682e864-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_23_04_59&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2be682e864-190528533
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/short-term_en


KORONAVIRUS / OBCHOD   (26/04/2020)   Evropská Unie a část členů Světové 
obchodní organizace se zavázali zajistit obchod se zemědělské-
potravinářskými komoditami během koronavirové krize

Evropská Unie se spolu s 21 členy Světové obchodní organizace (WTO) dne 
23/04/2020 zavázala k zajištění otevřeného a předvídatelného obchodu se 
zemědělsko-potravinářskými komoditami během současné koronavirové krize. Ve 
společném stanovisku odeslaném všem 164 členům WTO signatáři podpořili 
zajištění správně fungujícího světového zemědělsko-potravinářského 
dodavatelského řetězce a zamezení implementace opatření, která by mohla mít 
potenciálně negativní dopad na bezpečnost potravin, výživu a zdraví členů WTO a 
jejich obyvatel. Zaváděná opatření v zemědělsko-potravinářském sektoru by podle 
signatářů měla být cílená, proporcionální, transparentní, dočasná, a konzistentní 
s pravidly WTO. Opatření by nijak neměla narušovat mezinárodní obchod s těmito 
komoditami.

Více informací zde a zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD   (26/04/2020)   Evropská komise varovala před 
protekcionismem členských států v případě zemědělsko-potravinářského 
obchodu

Evropská komise varovala před protekcionistickými kroky, které členské státy 
zavedly nebo zvažují zavádět s cílem podpořit vlastní zemědělsko-potravinářskou 
produkci oproti importu. Komise zdůraznila nutnost zachování principů volného 
pohybu zboží a služeb na vnitřním trhu, nesouhlasně se proto vyjádřila k jakémukoli 
omezování exportu či výzvám zrazujícím od nákupu dovážených potravin. Komise 
reagovala na návrh Bulharska na zákaz importu potravin (zejména ovoce a zeleniny) 
z 10/04/2020 s cílem maximálně využít bulharskou produkci. Bulharská ministryně 
zemědělství Desislava Taneva rovněž navrhla zavést povinnost pro supermarkety 
nabízet minimálně 50 % veškerých potravin od bulharských producentů. Euractiv 
v tomto kontextu rovněž zmínil českého ministra zemědělství Miroslava Tomana a 
zástupce vlád Rakouska a Řecka, kteří shodně vyzvali občany svých států 
k preferenci potravin místní produkce.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / OBCHOD   (26/04/2020)   Polsko zavádí nová pravidla s cílem 
zabránit levnému skupování polských společností investory ze zemí mimo 
Evropskou Unii

Polská vláda oznámila zavedení záchranného plánu ve výši 72,4 miliardy EUR 
s cílem zabránit levnému skupování a přebírání oslabených polských firem investory 
ze zemí mimo Evropskou Unii. Místopředsedkyně vlády Jadwiga Emiliewicz uvedla, 
že pravidla budou zaměřena zejména na ochranu průmyslových odvětví, zejména 
pak energetiky, medicíny, farmaceutického průmyslu, potravin, dopravy, logistiky, 
zpracování dat a telekomunikace.

Více informací zde.

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-and-21-other-wto-members-pledge-ensure-well-functioning-global-food-supply-chains-2020-apr-23_cs
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158718.pdf
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-warns-against-shift-towards-protectionism-in-agri-food-sector/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/poland-launches-new-rules-to-prevent-takeovers-by-non-eu-investors/


KORONAVIRUS / PODPORY USA   (26/04/2020)   Americké ministerstvo 
zemědělství podpoří v době koronavirové krize zemědělce a mléčný průmysl 
balíčkem pomoci ve výši 19 miliard dolarů

Americký ministr zemědělství Sonny Perdue rozhodl v době ekonomického propadu 
v důsledku koronavirové pandemie o implementaci balíčku pomoci ve výši 19 miliard 
$ zemědělcům a zpracovatelům mléka v USA. Z této částky bude 2,9 miliardy $ 
učeno na přímou pomoc zemědělcům produkujícím mléko a 3 miliardy $ na nákupy 
mléčných výrobků s cílem posílit programy darování potravin. Dalších minimálně 100 
miliónů $ měsíčně bude určeno na distribuci mléčných výrobků a masa veřejnosti 
prostřednictvím programů potravinové pomoci.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / BIOPALIVA   (26/04/2020)   Poptávka po bioetanolu pro využití 
jako příměsi do paliv v březnu 2020 prudce klesla, posílilo využívání bioetanolu 
na výrobu dezinfekčních prostředků

Evropská poptávka po bioetanolu jako příměsi do paliv v současné době prudce 
klesla v důsledku omezené dopravy.  Cena ropy klesla 21/04/2020 na 16 $ (14,73 €) 
za barel, což je nejnižší úroveň od roku 1999. Dle německé organizace BDBe pro 
bioetanol klesla spotřeba bioetanolu v DE v roce 2019 o 2,22 % ve srovnání s rokem 
2018 na 1,16 milionu tun, spotřeba bioetanolu se v lednu 2020 ve skutečnosti zvýšila 
o 6 %. Poptávka po bioetanolu v průběhu celého roku klesá, nyní ale v souvislosti 
s pandemií koronaviru posílila poptávka po bioetanolu jakožto surovině pro 
výrobu dezinfekčních prostředků.

Více informací zde.

KORONAVIRUS / STÁTNÍ PODPORY   (26/04/2020)   Evropská komise schválila 
řadu schémat státních podpor s cílem pomoci podnikům včetně těch 
zemědělských během koronavirové krize

Evropská komise v uplynulém týdnu schválila řadu schémat předložených ze strany 
členských států Evropské Unie s cílem pomoci místní ekonomice a životaschopnosti 
podniků během koronavirové krize. Komise schválila následující schémata státních 
podpor:

Komise schválila dne 20/04/2020 francouzské schéma státní podpory určené na 
pomoc podnikům všech velikostí postiženým koronavirovou krizí. Nové schéma by 
mělo dosahovat výše až 7 miliard EUR, podpora by měla mít podobu přímých grantů, 
návratných záloh a dotovaných půjček (do 100.000 EUR pro zemědělskou 
prvovýrobu, 120.000 EUR pro odvětví rybářství a akvakultury, 800.000 EUR pro 
ostatní společnosti); státních záruk za půjčky; a veřejných půjček s příznivými 
úrokovými sazbami. Podpora se vztahuje na celé území Francie. Dostupné zde.

Komise dne 21/04/2020 schválila finské schéma státní podpory ve formě systému 
záruk a dotovaných půjček na pomoc podnikům postiženým koronavirem. Nové 

https://www.dairyreporter.com/Article/2020/04/20/Dairy-groups-react-to-19bn-disaster-package?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=20-Apr-2020
https://bioenergyinternational.com/markets-finance/german-ethanol-production-drops-2019-while-market-share-of-super-e10-increases
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_701


schéma by mohlo dosahovat výše až 2 miliard EUR, mělo by poskytovat státní 
záruky na nové půjčky na provozní a investiční kapitál i dotované půjčky na provozní 
a investiční kapitál. Schéma by mělo zajistit likviditu společností a další pokračování 
jejich činnosti. Dostupné zde.

Komise dne 21/04/2020 schválila estonské schéma státní podpory ve formě přímých 
grantů a platebních výhod na pomoc podnikům postiženým koronavirem. Nové 
schéma by mohlo dosahovat výše až 75,5 milionu EUR, přičemž 10 milionů EUR 
bude poskytnuto ve formě přímých grantů na podporu malých společností usilujících 
o transformaci svých produktů či služeb s cílem podpořit jejich životaschopnost; 14 
milionů EUR bude poskytnuto ve formě přímých grantů společnostem investujícím do 
projektů rozvoje; 30 milionů EUR bude poskytnuto společnostem v odvětví 
cestovního ruchu; 20 milionů EUR bude poskytnuto na podporu kultury a sportu; a 
1,5 milionu EUR bude ve formě platebních výhod, vzdání se sankcí a sníženého 
nájmu poskytnuto hlavnímu městu Tallinu. Dostupné zde.

Komise dne 21/04/2020 schválila slovenské schéma státní podpory ve formě 
podpůrných dotací na mzdy s cílem udržet pracovní místa na Slovensku a podpořit 
osoby samostatně výdělečně činné během koronavirové krize. Nové schéma by 
mohlo dosahovat výše až 2 miliard EUR, mělo by zajistit výplaty zaměstnancům i 
v době omezených pracovních aktivit, přičemž by mělo pomoci zhruba 400.000 
zaměstnanců a 300.000 OSVČ. Dostupné zde.

Komise dne 21/04/2020 schválila dvě italská schémata státní podpory, obě určená 
na pomoc sektoru zemědělství a akvakultury během koronavirové krize. První 
schéma by mělo dosahovat výše 100 milionů EUR ve formě záruk pro malé a střední 
podniky v sektoru zemědělství, lesnictví, rybolovu a akvakultury, které byly zasaženy 
současnou krizí. V rámci tohoto schématu budou poskytovány státní záruky na 
půjčky na zajištění provozního a investičního kapitálu a přímé granty ve formě vzdání 
se příslušného poplatku za poskytnuté záruky. Druhé schéma státní podpory by mělo 
dosahovat výše 50 milionů EUR, a mělo by být určeno podnikům všech velikostí v 
sektoru zemědělství, lesnictví, a rybářství v regionu Friuli Venezia Giulia. 
Dostupné zde a zde.

Komise dne 21/04/2020 schválila irské schéma státní podpory s cílem pomoci 
podnikům postiženým koronavirem. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 200 
milionů EUR, a mělo by být určeno na podporu podniků působících v odvětví výroby 
a mezinárodně obchodovaných služeb v Irsku. Podpora bude poskytována ve formě 
přímých grantů, návratných záloh, kapitálových injekcí a dotovaných půjček s cílem 
zajistit dostatečnou likviditu společností a další pokračování jejich činností. Podpora 
bude přístupná společnostem všech velikostí na celém území Irska. Dostupné zde.

Komise schválila dne 22/04/2020 polské schéma státní podpory ve formě půjček a 
záruk za půjčky s cílem pomoci ekonomice během koronavirové krize. Nové schéma 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_705
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_719


by mohlo dosáhnout výše až 110 milionů EUR, mělo by být určeno na zajištění 
likvidity společností postižených koronavirem. Dostupné zde.

Komise schválila dne 22/04/2020 švédské schéma státní podpory s cílem zajistit 
kompenzace za zrušení či odklad kulturních akcí z důvodu pandemie koronaviru. 
Kompenzace se budou vztahovat na akce, které byly naplánovány v období 
12/03/2020 – 31/05/2020. Kompenzace budou poskytovány ve formě přímých 
grantů, které by měly pokrývat 50 % (do výše 900.000 EUR) až 75 % ztrát příjmů 
provozovatelů (do výše 90.000 EUR). Dostupné zde.

Komise schválila dne 22/04/2020 švédské schéma státní podpory ve formě systému 
záruk, nové schéma by mohlo dosahovat výše až 10 miliard EUR, a mělo by se 
vztahovat na půjčky poskytnuté od 24/03/2020. Nizozemí poskytne 90 % záruky za 
nové půjčky pro malé a střední podniky a 80 % za půjčky velkých podniků. Banky by 
měly být povinny poskytovat šestiměsíční odklad splatnosti půjček. Dostupné zde.

Komise schválila dne 22/04/2020 maltské schéma státní podpory, které by mělo
podpořit vývoj inovativních řešení koronavirové krize včetně vývoje léčivých 
přípravků a postupů, zdravotnických prostředků, lékařského vybavení, či 
dezinfekčních prostředků. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 5,3 milionů 
EUR. Dostupné zde.

Komise schválila dne 23/04/2020 polské schéma státní podpory s cílem zajistit 
potřebnou pomoc podnikům všech velikostí postiženým koronavirovou krizí. Nové 
schéma by mohlo dosahovat výše až 7,8 miliard EUR, podpora ve formě přímých 
grantů, návratných záloh, daňových a platebních výhod, odkladů plateb daní a dotací 
na mzdy by měla být určena OSVČ, mikropodnikům, malým a středním podnikům, i 
velkým podnikům čelícím negativním dopadům koronaviru. Cílem schématu je 
zajištění likvidity podniků na pokrytí provozního a investičního kapitálu, což umožní 
další pokračování činnosti podniků. Dostupné zde.

Komise schválila dne 23/04/2020 bulharské schéma státní podpory s cílem zajistit 
pomoc malým a středním podnikům postiženým koronavirovou krizí, podpora bude 
mít podobu kapitálových a kvazikapitálových investic. Nové schéma bude dosahovat 
výše až 150 milionů EUR, a bude určeno malým a středním podnikům ze všech 
odvětví s cílem zajistit jejich likviditu, podpořit investice a udržet zaměstnanost. 
Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 nové francouzské schéma státní podpory s cílem 
pomoci malým a středním podnikům, jejichž aktivity jsou zaměřeny na export, a které 
byly negativně poznamenány koronavirovou krizí. Schéma by mělo dosahovat výše 
až 150 milionů EUR, a mělo by být přístupné všem malým a středním podnikům 
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zaměřeným na export, jejichž roční obrat dosahuje maximálně 1,5 miliardy EUR. 
Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 slovinské schéma státní podpory ve výši až 2 
miliard EUR. Podpora bude mít podobu přímých grantů, dotací na mzdy, osvobození 
od placení příspěvků na sociální zabezpečení, snížení některých daní a poplatků za 
vodu, bankovních záruk, odložených plateb některých úvěrů, a vyrovnávacích plateb. 
Cílem schématu je zajistit pomoc slovinské ekonomice během koronaviru. 
Dostupné zde.

Komise dne 24/04/2020 schválila nové schéma litevské státní podpory, které by mělo 
být určeno na pomoc malým a středním podnikům působícím v sektoru silniční 
nákladní dopravy. Schéma by mohlo dosáhnout výše až 5 milionů EUR, mělo by 
podnikům pomoci při řízení finančních rizik, placení půjček a udržování finanční 
stability. Nové schéma bude pokrývat úroky ze stávajících dluhových závazků 
maximálně po dobu šesti měsíců, schéma bude využitelné do konce roku 2020. 
Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 španělské schéma státní podpory s cílem zajistit 
podporu místní ekonomice během koronaviru. Nová podpora bude poskytována ve 
formě podpory na výzkum a vývoj související s koronavirem, investiční podporu na 
testování a posílení infrastruktury, investiční podporu na výrobu produktů 
souvisejících s koronavirem, podporu ve formě odkladu daní nebo příspěvků na 
sociální zabezpečení, a na podporu ve formě dotací na mzdy pro zaměstnance 
s cílem zabránit propouštění. Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 švédské schéma státní podpory určené na podporu 
aerolinek SAS. Nové schéma by mělo dosahovat výše až 137 milionů EUR, podpora 
bude poskytnuta ve formě státních záruk na revolvingový úvěr ve prospěch SAS. 
Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 maltské schéma státní podpory, které by mělo 
zajistit podporu zaměstnanosti během koronavirové krize. Nové schéma bude 
dosahovat výše až 215 milionů EUR, bude určeno na pokrytí mzdových nákladů 
zaměstnanců podniků všech velikostí včetně OSVČ s cílem zabránit propouštění. 
Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 další polské schéma státní podpory na podporu 
podniků postižených koronavirem, podpora bude kofinancovaná Evropských 
strukturálních fondů.  Nové schéma by mohlo dosáhnout výše až 700 milionů EUR, 
mělo by být určeno na pomoc podnikům ze všech sektorů včetně zemědělství, 
rybářství a akvakultury. Schéma bude přístupné všem podnikům, které mají ke 
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strukturálním fondům přístup, poskytováno bude ve formě grantů a návratných záloh. 
Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 nizozemské schéma státní podpory na pomoc 
malým a středním podnikům během koronavirové krize se zajištěním likvidity a 
přístupu k provozním a investičním prostředkům. Schéma by mohlo dosahovat výše 
až 100 milionů EUR, podpora bude poskytována ve formě subvencovaných 
úrokových sazeb. Dostupné zde.

Komise schválila dne 24/04/2020 belgické schéma státní podpory, jehož cílem je 
zabezpečit pomoc sektoru zemědělství a akvakultury v regionu hlavního města 
Belgie Bruselu. Nové schéma by mohlo dosahovat výše až 200.000 EUR, mělo by 
být určeno podnikům zabývajícím se primární produkcí zemědělských komodit a 
akvakulturou. Podpora bude poskytována ve formě přímých grantů. Dostupné zde.

Komise dne 24/04/2020 schválila finské schéma státní podpory, které by mělo 
pomoci ekonomice a podnikům postiženým koronavirem. Schéma bude dosahovat 
až 3 miliard EUR, a bude přístupné podnikům z celého území Finska a ze všech 
sektorů kromě zemědělství, akvakultury a rybolovu. Dostupné zde.

POTRAVINY / OZNAČOVÁNÍ    (26/04/2020)   Výrobky s chráněným zeměpisným 
označením mají oproti podobným výrobkům bez certifikace téměř 
dvojnásobnou prodejní hodnotu              

Evropská komise zveřejnila dne 20/04/2020 studii zaměřenou na přínos chráněných 
zeměpisných označení (GIs) zemědělsko-potravinářských produktů. Podle výsledků 
studie zemědělské a potravinářské výrobky, jejichž názvy jsou v EU chráněny jako 
zeměpisná označení, představují prodejní hodnotu téměř 75 miliard EUR.  Pětinu 
této částky tvoří vývoz do třetích zemí. Podle vyjádření Evropské Komise je prodejní 
hodnota výrobků s GIs oproti výrobkům bez certifikace téměř dvojnásobná. Studie 
rovněž zdůrazňuje přidanou hodnotu ochrany zaručených tradičních specialit, které 
představují prodejní hodnotu 2,3 miliardy EUR.

Více informací zde a zde

ROSTLINNÁ PRODUKCE / SUCHO   (26/04/2020)   Polský zemědělský sektor 
opět čelí problémům se suchem

Polsko varovalo před další možnou krizí, která by mohla zásadně negativně ovlivnit 
zemědělskou produkci – po pandemii koronaviru hrozí v zemi opět sucho. Polský 
meteorologický ústav zaznamenal v zemi nejnižší hladiny vody v historii měření, 
rovněž teploty v zimním období byly nadprůměrně vysoké. Podle Institutu by mohly 
první srážky přijít až na začátku května, což už je ale pro řadu plodin příliš pozdě, 
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nedostatek deště během vegetačního období navíc může výrazně ovlivnit výnosy 
plodin.

Více informací zde.

TRH & KOMODITY / OBCHOD   (26/04/2020)   Brazilský vývoz kuřecího a 
vepřového masa během března 2020 posílil

Brazilský vývoz kuřecího masa i přes současnou globální situaci za březen 2020 
posílil o 2,6 % oproti minulému roku, finanční výtěžek je však o 10 milionů dolarů 
nižší. Vývoz vepřového masa se oproti březnu 2019 zvýšil o 31,45 %. Navýšení 
exportu je z velké části způsobeno i rozšířením brazilských produktů na osm nových 
zámořských trhů včetně Egypta.

Více informací zde.

ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA / LEGISLATIVA   (26/04/2020)   Evropská komise 
vydala Nařízení týkající se opatření pro tlumení afrického moru prasat; 
přepravy drůbežích komodit v souvislosti s vysoce patogenní influenzou 
ptáků; vysoce patogenní influenzy ptáků; obchodu se zemědělskými produkty; 
celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské 
republiky; přechodného opatření pro uvádění zásob výrobků z révy vinné na 
trh; složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské 
účely; určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec; ochrany 
zvířat používaných pro vědecké účely; a zvláštních opatření ke zmírnění 
dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury  

Komise vydala dne 20/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/543 ze dne 
17. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o 
veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských 
státech. Dostupné zde.

Komise vydala dne 20/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/544 ze dne 20. 
dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku 
týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo 
jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží 
komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků. Dostupné zde.

Komise vydala dne 21/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/549 ze dne 
20. dubna 2020, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/47 o 
ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu 
H5N8 v určitých členských státech. Dostupné zde.
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Komise vydala dne 22/04/2020 Rozhodnutí Smíšeného veterinárního výboru 
zřízeného dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o 
obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2018 ze dne 12. června 2018, kterým se 
mění dodatek 6 přílohy 11 dohody [2020/554]. Dostupné zde.

Komise vydala dne 23/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/557 ze dne 22. 
dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 988/2014, pokud jde o celní 
kvóty Unie pro některé zemědělské produkty pocházející z Moldavské republiky. 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2020 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2020/565 ze dne 13. února 2020 kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/934, pokud jde o přechodná opatření pro uvádění zásob výrobků z révy 
vinné na trh. Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2020 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2020/566 ze dne 17. února 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení 
v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, kterým se doplňuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely. 
Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2020 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/567 ze dne 22. 
dubna 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 24/04/2020 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/569 ze dne 
16. dubna 2020, kterým se zavádí společný formát a informační obsah pro 
předkládání informací podávaných členskými státy podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a 
zrušuje prováděcí rozhodnutí Komise 2012/707/EU (oznámeno pod číslem C(2020) 
2179). Dostupné zde.

Komise vydala dne 24/04/2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) 
č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření 
onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. Dostupné zde.
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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

28/04/2020 – Hlasování v COMAGRI k přechodnému období

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

20/05/2020 – Zveřejnění Strategie Farm to Fork (tbc)

20/05/2020 – Zveřejnění Strategie EU pro biodiverzitu (tbc)

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)

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)

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

Říjen 2020 – Hlasování v plénu k SZP po roce 2020 (možnost 1)

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

01/2021 – Portugalské předsednictví

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




