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Jaké nás čekají výzvy? 

 Aktuálně

 Dokončení reformy SZP

 Zelený úděl 

 Kofinancování a nastavení podpor v rámci PRV 

 Česká potravina (český původ zboží)



Aktuálně? 

 Sezonní pracovníci, poučení z loňského roku, ochranné prostředky a jejich 
dostupnost (na jaře AK ČR distribuovala ochranné prostředky za více než 8 mil. 
korun), jsou tu kontakty na pracovní agentury, funguje komunikační linka s MZe, 
vazba na krizový štáb

 Jak to bude se zahraničními pracovníky, komunikace s MZe (náměstek Šír), 
komunikace s MZV, musíme znát rychle podmínky pro příjezd zahraničních 
pracovníků (PCR x AG, karantnéna, 

očkování?)

 Očkování v rámci kritické infrastruktury 

 Podmínky pro fungování gastroprovozů, kompenzace, další kolo Agricovid?  



SZP

 Volby do EP v roce 2019, nový Europarlament (dvě třetiny nových)

 Nová komise (ambice boj proti změnám klimatu, ochrana přírodních
zdrojů) – Nová zelená dohoda pro Evropu

 Definitivní potvrzení Brexitu, od 1. února 2020 VB není členem EU, do 
konce roku přechodné období, VB není členem

 Proces se prodloužil, dvouleté přechodné oddobí, probíhá trialog, 
ambice uzavřít do konce roku 2021, v roce 2022 schválení 
strategického plánu, rok 2023 nová pravidla 



Green Deal, Ambice x Realita, kde 

jsou peníze? 

 Farm to Fork: 20. května 2020

 Redukce pesticidů 50 %, redukce hnojiv 20 %, redukce potravinového 

odpadu 50 %, redukce prodávaných antibiotik 50 %, ekologické zemědělství 

rozšířit na 25 % plochy, kritika živočišné výroby, podpora zastropování

přímých plateb

 Daň na maso, nutriční a ekologické skóre potravin

 Strategie pro biodiverzitu: 20. května 2020

 Opylovači, klima, biodiverzita, 

 10 % zemědělské plochy pro neprodukční prvky, 25 % zemědělské plochy 

pro ekologické zemědělství, redukce pesticidů 50 %, redukce hnojiv 20 %, 

rozšíření celkové plochy spadající pod přírodně chráněná území na 30 %



Kofinancování a nastavení podpor 

v rámci PRV 

 2021-2022 stejná pravidla podpor v rámci PRV, možnost využití tzv. 

Fondu obnovy (cca 4 miliardy korun včetně kofinancování) v letech 

2021 a 2022, zaměření na citlivé komodity, sektory s nízkou 

soběstačností

 V pozdější fázi VFR bude v rámci PRV chybět větší množství prostředků, 

potřeba vyššího kofinancování

 Jak nastavit PRV z hlediska investic po roce 2022? Bude do toho 

zasahovat Green Deal? EK může zastavit financování, pokud uzná, že 

stát neplní kritéria 



Česká potravina, dva rozměry

 Novela zákona o potravinách

 Ochrana tuzemských pěstitelů před zneužitím značky



Česká potravina



Děkuji za pozornost


