
Oznámení Komise, kterým se mění pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích 
zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020, pokud jde o dobu 

použitelnosti těchto pokynů, a kterým se tyto pokyny dočasně upravují s cílem zohlednit dopady 
pandemie COVID-19 

(Text s významem pro EHP) 

(2020/C 424/05) 

Souvislosti 

1. Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 
až 2020 (1) (dále jen „pokyny“) jsou použitelné do 31. prosince 2020. 

2. Dne 8. září 2018 Komise zahájila přezkum pokynů s cílem nahradit je novými pokyny na období 2021 až 2027. 
Podoba nových pokynů bude do značné míry záviset na pravidlech použitelných pro podporu rozvoje venkova podle 
navrhovaného nařízení o strategických plánech, jež mají vypracovat členské státy v rámci společné zemědělské politiky 
(SZP) (2). Legislativní postup pro přijetí uvedeného nařízení však stále probíhá a nařízení samotné stejně jako následná 
pravidla v přenesené pravomoci a prováděcí pravidla nebudou ještě po určitou dobu přijata. Aby mohla Komise 
pokračovat v posuzování státní podpory na základě stávajících pokynů a aby bylo možné dokončit jejich přezkum po 
přijetí reformy SZP, je vhodné prodloužit dobu použitelnosti těchto pokynů do 31. prosince 2022. 

3. S ohledem na hospodářské a finanční důsledky, které rozšíření onemocnění COVID-19 způsobilo podnikům, je třeba 
pokyny dočasně upravit, pokud jde o způsobilost podniků pro opatření podpory podle pokynů. Z uvedených důvodů 
podniky, které ke dni 31. prosince 2019 nebyly v obtížích, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. ledna 2020 
do 30. června 2021, zůstávají způsobilé pro získání podpory podle pokynů. 

4. Pokyny se proto mění takto: 

5. Bod 26 se nahrazuje tímto: 

„(26) Z oblasti působnosti těchto pokynů jsou vyloučeny podniky v obtížích, s výhradou výjimek stanovených v tomto 
bodě. Komise je toho názoru, že podnik, který se nachází ve finančních obtížích, nelze vzhledem k tomu, že je ohrožena 
jeho samotná existence, považovat za vhodný nástroj k prosazování jiných cílů veřejné politiky, dokud není zajištěna 
jeho životaschopnost. Proto, je-li příjemce podpory ve finančních obtížích ve smyslu bodu (35) odst. 15, bude podpora 
posouzena v souladu s pokyny Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci v pozměněném či 
nahrazeném znění. Tato zásada se nepoužije na vyrovnávací podporu poskytovanou v případě škody způsobené 
přírodními pohromami a mimořádnými událostmi uvedenými části II oddílech 1.2.1.1 a 2.1.3 těchto pokynů, která je 
slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy. Jestliže finanční obtíže podniku působícího 
v odvětví zemědělství a lesnictví vyvolala riziková událost uvedená v části II oddílech 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 
2.8.1 nebo 2.8.5 těchto pokynů, může být podpora na náhradu škody nebo obnovu v důsledku ztrát nebo škod 
způsobených takovými rizikovými událostmi nebo podpora na pokrytí nákladů na eradikaci škůdců rostlin poskytnuta 
v souladu s těmito pokyny a může být rovněž považována za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) 
Smlouvy. Navíc z důvodů souvisejících s ochranou veřejného zdraví a s ohledem na mimořádnou situaci by se za 
určitých okolností nemělo rozlišovat podle hospodářské situace podniku, pokud se poskytuje podpora na odklizení 
a neškodné odstranění mrtvých hospodářských zvířat podle oddílu 1.2.1.4 a podpora na kontrolní a eradikační 
opatření v případě choroby zvířat uvedené v bodě (375) části II oddílu 1.2.1.3 těchto pokynů. Kromě toho podniky, 
které ke dni 31. prosince 2019 nebyly v obtížích, ale staly se podniky v obtížích v období od 1. ledna 2020 do 30. 
června 2021, zůstávají způsobilé pro získání podpory podle pokynů.“; 

(1) Úř. věst. C 204, 1.7.2014, s. 1. 
(2) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány 

členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním 
fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (COM(2018) 392 final). 
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6. Bod 737 se nahrazuje tímto: 

„(737) Tyto pokyny se použijí do 31. prosince 2022. Komise může kdykoli rozhodnout o přezkumu nebo změně 
těchto pokynů, jestliže to bude nutné z důvodů souvisejících s politikou hospodářské soutěže či v zájmu zohlednění 
jiných politik Unie, jako jsou např. hlediska politiky v oblasti zemědělství, rozvoje venkova nebo zdraví lidí a zvířat, 
ochrany rostlin a životního prostředí, a mezinárodních závazků nebo z jiných opodstatněných důvodů.“.   
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