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AKTUÁLNÍ STAV VYJEDNÁVÁNÍ BUDOUCÍ SZP 

V důsledku pandemie koronaviru došlo k zásadnímu 
zpoždění v probíhajících jednáních o nové podobě SZP  

V červenci t.r. Evropská rada dosáhla dohody 
o Víceletém finančním rámci EU na roky 2021 až 2027 
v celkové výši 1,074 bilionu EUR a o nástroji obnovy EU 
hospodářství po pandemii COVID-19 ve výši 750 miliard 
EUR. 

Celkový rozpočet na SZP byl stanoven na 343,9 mld. 
EUR (v cenách roku 2018)  dohoda je dobrým 
základem pro dokončení jednání o reformě SZP 

Cílem DE PRES (předsedá Radě od 1. 7.) je dosáhnout 
obecného přístupu Rady v říjnu tohoto roku 

Prioritou je dosažení dohody nad nařízením  
k přechodnému období – 2 roky 

Dosud však nebyla nalezena v rámci Rady shoda 

Snaha ČR čerpat dodatečně alokované finanční 
prostředky již v rámci přechodného období 

 



V běžných 

cenách v mld. 

EUR 

Alokace pro současné 

období 2014-2020 pro 

EU 27 

 

Návrh EK 2018 Dohoda ER dne 21. 

7. 2020 

EZZF 308,726 286,195 291,089 

EZFRV 99,587 78,811 95,640 

SZP 408,313 365,005 386,729 

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC PRO ROKY 2021 – 2027 A ROZPOČET NA 
SZP V BĚŽNÝCH CENÁCH 
 



STRATEGIE „OD ZEMĚDĚLCE KE SPOTŘEBITELI“ 
ZÁKLADNÍ PRVKY 

Strategie je ústředním prvkem Zelené dohody 

Komplexně řeší problémy udržitelných 
potravinových systémů 

Dle Komise představuje příležitost pro zlepšení 
životního stylu, zdraví a životního prostředí  

Cílem dle Komise je odměnit ty, kteří již přešli 
na udržitelné postupy a umožnit tento přechod 
i ostatním 

Komise bude hodnotit, zda členské státy 
prostřednictvím svých strategických plánů 
budoucí SZP plní stanovené cíle 

 

„Strategie „Od 

zemědělce ke 

spotřebiteli“ je 

nový komplexní 

přístup k tomu, jak 

Evropané oceňují 

udržitelnost 

potravin. 

Představuje 

příležitost pro 

zlepšení životního 

stylu, zdraví a 

životního 

prostředí.“ 



STRATEGIE K BIODIVERZITĚ – ZÁKLADNÍ PRVKY 

Navazuje na předchozí Strategii EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2020  

Cílem je zastavit úbytek biologické 
rozmanitosti v Evropě i na celém světě 

Cílem Komise je začlenit problematiku 
biologické rozmanitosti do celkové strategie 
hospodářského růstu EU, aby se stala její 
nedílnou součástí 

Strategie se zabývá klíčovými faktory úbytku 
biologické rozmanitosti 

Komise se bude snažit pomoci vytvořit nový 
ambiciózní celosvětový rámec OSN pro 
biologickou rozmanitost na konferenci 
smluvních stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti v roce 2021 

„Cílem této strategie je 

zajistit, že do roku 2030 

bude biologická 

rozmanitost v Evropě na 

cestě k oživení ve 

prospěch lidí, planety, 

klimatu a našeho 

hospodářství, a to v 

souladu s Agendou pro 

udržitelný rozvoj 2030 a 

s cíli Pařížské dohody o 

změně klimatu.“ 



omezit používání 

pesticidů o 50 % 

Strategie „Od zemědělce  
ke spotřebiteli“                             

a Strategie k biodiverzitě 

únik živin snížit o 50 % 

 používání hnojiv 

snížit o 20 % 

používání 
antimikrobiálních látek 

snížit o 50 % 

plochy ekologického 
zemědělství zvednout                   

na 25 % 

Základní CÍLE stanovené v obou 
strategiích 



posílení boje proti podvodům 

v potravinářství 

CÍLE Strategie „Od zemědělce  
ke spotřebiteli“                              

CÍLE Strategie k biodiverzitě 

přeměnit 10 % plochy 

zemědělské půdy na území 

s vysokou biologickou 

rozmanitostí 

podpora nízkouhlíkové 

zemědělství  

zavedení harmonizované 

povinné označování nutričních 

údajů 

snížení objemu 

potravinového odpadu  

rozvoj výzkumu a inovací 

důraz na udržitelnost v 

obchodních dohodách  

navrácení opylovačů na 

zemědělskou půdu  

  

30 % evropských území a moří 

přeměnit na řízené chráněné oblasti 

obnova poškozených ekosystémů a řek 

 



AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR – OBECNĚ 

V 1. pololetí roku 2020 se meziročně záporná bilance agrárního 
zahraničního obchodu (AZO) ČR zlepšila o 15,4 %, kdy se schodek AZO 
snížil z 24,3 mld. Kč na 20,6 mld. Kč.  

Vývoz z ČR zaznamenal v r. 2019 meziroční nárůst o 6,2 % na 197,9 mld. 
Kč, dovoz vzrostl meziročně o 7,6 % na 245,3 mld. Kč. V 1. pololetí r. 2020 
nadále meziročně rostl vývoz i dovoz. 

Dohody EU se třetími zeměmi: Kanada, Mexiko, Chile, Japonsko, Korea 
Vietnam, Africké státy a nově MERCOSUR, Austrálie, Nový Zéland 

Závislost na pracovní síle ze zahraničí – největší poptávka po pracovních  
z Ukrajiny 

Spolupráce MZe a ostatních resortů – opakované prodloužení platnosti 
pracovních víz (nyní do 16. 11.) 

Od 1. 12. 2019 MZe administruje program Mimořádné pracovní vízum pro 
státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo 
lesnictví 

Dosud přijato 462 žádostí – 240 do zemědělství a potravinářství, 222 do 
lesnictví a dřevařství 

 



VÝVOJ BILANCE AZO ČR V LETECH 2015 AŽ 2020 PODLE ČTVRTLETÍ 
(MLD. KČ)  

Pozn.: EU 14 – původní členové EU (Spojeného království), EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) 

země včetně Spojeného království. 

Zdroj: Databáze pohybu zboží přes hranice ČSÚ, srpen 2020 



AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR – ŽIVÝ SKOT 

Celkový roční obrat AZO s živým skotem v r. 2019 dosáhl 4,7 miliard Kč 

V první polovině r. 2020 byl v meziročním porovnání se stejným obdobím  
r. 2019 zaznamenán výrazný pokles obratu obchodu o 16 % 

Vývoz dosáhl v r. 2019 hodnoty 4,55 mld. Kč (tj. 2,3 % celkového agrárního 
vývozu ČR) 

Nárůst dovozu živého skotu v loňském roce o 24 % na 132 mil. Kč 

77 % vývozu ČR do zemí EU 27 (AT 31 %, DE 12 %, HU 8 %)  

Mimo EU (Turecko – 17 %) 

Nejvíce vyvážen skot na porážku (47 %), export plemenného skotu cca 15 % 

97 % dovozu ČR ze zemí EU 27 (SK 69 %, HU 9 %, BE 4 %) 

Mimo EU (Velká Británie – 3 %) 

 

 

 



DOHODA EU/MERCOSUR – CELNÍ KVÓTA NA HOVĚZÍ MASO 

Sjednaná celní kvóta v ročním objemu 99 000 tun/rok s celní sazbou 7,5 % pro 
dovoz hovězího masa původem ze zemí Mercosur do EU 

Pravděpodobný mírný nárůst dovozu masa by neměl mít dopad na chov 
skotu a jeho export 

Možný dopad na životní prostředí – dlouhá dopravní vzdálenost 

 

Výhody dohody EU/MRC 

Ujednání v sanitární a fytosanitární oblasti – např. urychlení a zjednodušení 
vývozních postupů, zavedení nouzových opatření dovážející strany v 
případě ohrožení zdraví, právo EU na stanovení úrovně pesticidů na 
dovážené produkty, podpora animal welfare s kontrolami dodržování 
podmínek v zemích MRC 

Chráněná zeměpisná označení (pro ČR pivo a chmel) 

Nové exportní příležitosti – např. bezcelní kvóta zemí MRC na sýr a na 
sušené mléko 
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