
Vážení příjemci zpráv Krajského informačního střediska Ústeckého kraje,

s potěšením vám předáváme první oficiální základní informace o výsledku pětidenního 
summitu lídrů zemí EU z pohledu požadavků a reálných potřeb resortu zemědělství.

Je třeba zdůraznit, že vyjednané závěry jsou překvapivě dobré a záleží jenom na nás, na České 
republice, jak je využijeme pro určitý restart českého zemědělství a ve prospěch občanů naší 
země. Například pro postupné navýšení podílu kvalitních českých potravin v maloobchodní 
síti ČR.

Je třeba poděkovat naší delegaci vedené premiérem Andrejem Babišem a všem, kteří 
připravili kvalitní podklady pro dlouhá a složitá jednání, která skončila dohodou, jenž je pro 
Českou republiku velmi dobrá.

Podrobnější komentáře a informace budeme průběžně zveřejňovat v následujících relacích 
našeho Krajského informačního střediska.

Mimořádné zpravodajství naleznete níže.

V Mostě dne 22. července 2020 
Vydává: Okresní agrární komora Most - KIS Ústeckého kraje

MIMOŘÁDNÉ ZPRAVODAJSTVÍ

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC   (21/07/2020)   Dohody k Víceletému finančnímu 
rámci a Plánu obnovy bylo dosaženo. Evropská Rada podpořila rozpočet na 
SZP ve výši 401 miliard EUR se 40% alokací na klimatická opatření, větší 
flexibilitou mezi pilíři, a dobrovolností při zastropování přímých plateb. Z plánu 
obnovy bylo na rozvoj venkova přiděleno 7,5 miliardy EUR. Novým vlastním 
zdrojem financování by mělo být i zavedení daně z odpadů nerecyklovaných 
plastových obalů

Evropská Rada složena z vrcholných představitelů členských států EU dosáhla dne 
21/07/2020 v brzkých ranních hodinách dohody k Víceletému finančnímu rámci 
(VFR) po roce 2021. Rada se dohodla na rozpočtu pro VFR i pro plán obnovy EU.

Nový VFR bude dosahovat výše 1,074.3 bilionu EUR, Plán obnovy bude dosahovat 
navrhovaných 750 miliard EUR. Vzhledem k neochotě Dánska, Rakouska, Nizozemí, 
Švédska a Finska alokovat příliš vysoké finanční podpory na přímé granty byl ale 
upraven poměr finančních prostředků - 390 miliard EUR bude alokováno na přímé 
granty, 360 miliard EUR na půjčky (v cenách k roku 2018).



Co se týče VFR, celkový rozpočet pro Společnou zemědělskou politiku by měl 
dosahovat 356 374 milionů EUR (v cenách k roku 2018), v běžných cenách se jedná 
o částku 400 966 milionů EUR.

Přímé platby v rámci SZP nepřesáhnou 239 916 milionů EUR. Společně s tržními 
opatřeními tedy bude I. pilíř SZP dosahovat maximálně 258 259 milionů EUR (v 
cenách k roku 2018), v běžných cenách se nově jedná o částku 291 091 milionů 
EUR. Celkem 40 % z rozpočtu pro Společnou zemědělskou politiku by mělo být 
alokováno na opatření v oblasti klimatu.

U externí konvergence Evropská Rada rozhodla, že všechny členské státy s 
přímými platbami nižšími než 90 % průměru EU obdrží navíc alespoň 50 % rozdílu 
oproti tomuto průměru. Od roku 2022 by všechny členské státy měly obdržet alespoň 
200 EUR/ha, od roku 2027 pak minimálně 215 EUR/ha.

Stran zastropování přímých plateb Evropská Rada rozhodla, že zastropování 
velkým příjemcům může být členskými státy zavedeno na principu dobrovolnosti, a to 
na úrovni 100.000 EUR, a může se vztahovat pouze na základní podporu příjmů pro 
udržitelnost. V případě zavedení zastropování mohou členské státy z objemu 
prostředků základní podpory příjmů pro udržitelnost odečíst veškeré náklady 
související se zaměstnaností.

U krizové zemědělské rezervy Evropská Rada uvádí, že její výše by v každém roce 
v období 2021-2027 měla dosahovat 450 milionů EUR v běžných cenách. Nevyužité 
prostředky z roku 2020 by měly být převedeny do roku 2021.

Co se týče přesunu mezi pilíři Evropská Rada rozhodla, že členské státy mohou 
přesunout až 25 % prostředků z obálky pro II. pilíř SZP do obálky pro I. pilíř 
SZP. V případě států, jejichž přímé platby nedosahují ani 90 % průměru EU, je 
možné namísto 25 % přesunout až 30 %. Opačným směrem, tj.  z I. do II. pilíře SZP 
je umožněn rovněž přesun 25 % prostředků, v případě zacílení na klimatická opatření 
a mladé zemědělce ještě dodatečných 15 % + 2 %.

Spolufinancování pro ANC oblasti by mělo být umožněno ve výší 65 %, v případě 
ostatních oblastí pak ve výši 43 %. Minimální míra spolufinancování ve II. pilíři by 
měla činit 20 %, vyšší míra kofinancování 80 % by měla platit pro environmentální, 
klimatická a další opatření, včetně neprodukčních investic. V případě dodatečného 
převodu prostředků do II. pilíře bude možné tyto spolufinancovat v míře 100 %.

Na příjmové straně Evropská Rada rozhodla o novém vlastním zdroji EU a 
podpořila zavedení daně z odpadu z nerecyklovaných plastových obalů, daň by 
měla být zavedena od 01/01/2021 ve výši 0,80 EUR za kilogram.

Na dohodu dosaženou v Evropské Radě nyní naváže jednání v Radě EU pro 
zemědělství a rybářství, kde by se mělo jednat o dalších zatím sporných bodech 
včetně například alokací pro podporu vázanou na produkci (VCS). Rada pro 
zemědělství by ke svému stanovisku k SZP měla dospět podle plánu německého 
předsednictví do října 2020, v potaz musí vzít stanoviska Evropské Rady k externí 
konvergenci, zastropování, i přesunům mezi pilíři. Stanovisko Evropského 
parlamentu k SZP by rovněž mělo být podle současného plánu zpravodajů přijato 



v průběhu října / listopadu 2020. Pokud se tak stane, mohly by být trialogy 
Evropského parlamentu, Rady a Komise zahájeny ještě koncem letošního roku.

V rámci plánu obnovy EU Evropská komise navrhla dne 27/05/2020 poskytnout 
Rozvoji venkova v rámci II. pilíře SZP dodatečných 15 miliard EUR, tyto prostředky 
ale Evropská Rada nyní zkrátila na 7,5 miliard EUR. Finanční závazky v rámci plánu 
obnovy bude možné činit do 31/12/2023, propláceny mohou být do 31/12/2026.

Více informací zde.

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf



