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Abstract 
Czech Republic entered to the European Union on 1st May 2004. This entrance 

was also the tuming point for czech farmers thanks to the promise of growing financial 

resources for production in the agrarian area. 

lt meant for the czech agricultural policy to satisfy entrance conditions 

of the Common Agricultural Policy and receive European type of multifunction 

agriculture. lt ranges on the support of beyond-produce functions of agriculture 

(landscapes maintainance in cultural state, improvement of environment, ecological 

agriculture etc.) 

The main aim of my diploma thesis is to valorize whether this support is really 

oriented to the region with less favourable conditions for agriculture. The evaluation 

will be accomplished on the data basis ofthe State's agricultural and interventional fund 

about grant recipients accordance with single districts during the year 

period 2004-2006. 
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, 
1 Uvod 

V roce 2009 uplyne již 20 let od Sametové revoluce, která naši zemi 

vysvobodila z 40 let trvajícího komunistického režimu, který v agrárním sektoru 

napáchal hodně škod, s jejichž následky se vypořádáme ještě dodnes. Zároveň to bude 

již 5 let od vstupu České republiky do Evropské unie, která pro mnohé zemědělce 

znamenala počátek nových možností a nadějí hlavně v oblasti získávání finančních 

prostředků pro svoji činnosti. Česká republika navíc v první polovině roku 2009 

dostane šanci podílet se na vedení Evropské unie a jednou z jejích priorit v průběhu 

předsednictví bude revize výdajů EU, která, stejně jako při každém sestavování 

rozpočtu, se zaměří právě na omezení výdajů na Společnou zemědělskou politiku. 

Nedávno schválené nařízení o zveřejňování příjemců dotací z Evropské unie, 

které slouží ke kontrole efektivního vynakládání prostředků, bylo pro nme jedním 

z motivů při rozhodování o výběru tématu této práce. Rozhodla jsem se pro něj i proto, 

že mě zajímala maximální výše této podpory a také jaké nabízí možnosti pomoci 

při hospodaření soukromému zemědělci z Vysočiny. 

Cílem práce je přiblížení a následné zhodnocení dotační politiky Evropské unie 

a České republiky, která se v posledních letech musela přizpůsobit nově nastaveným 

podmínkám z důvodu jejího začlenění do EU. 

První část se bude zabývat vývojem Společné zemědělské politiky od jejích 

počátků, kdy cílem bylo zvýšení produkce zemědělské výroby a zajištění dostatku 

potravin až k nutnosti reforem, které vznikly v důsledku nárůstu podílu výdajů Společné 

zemědělské politiky na rozpočtu celé EU. 

Vývojem české zemědělské politiky od konce ll. světové války do příprav 

vstupu ČR do EU se bude věnovat část druhá. Bude zachycovat jak nástup 

komunistického režimu a s ním spojeného zakládání Jednotných zemědělských družstev 

a centrálního plánování, tak i transformační změny v zemědělské politice. Tuto kapitolu 

jsem chtěla zařadit i z důvodu pochopení pouta lidí k vlastnictví půdy u nás v regionu. 

Následující kapitola bude zaměřena na problémy rozšíření Evropské unie o nové 

členy, protože právě zemědělství bylo jedním z hlavních důvodů počátečního 

odmítavého stanoviska původních členů. Část kapitoly bude určitě také věnována pozici 

České republiky před vstupem. 
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Další kapitola bude pojednávat o možnosti čerpání finančních prostředků 

z Evropské unie, ale i ze státmbo rozpočtu, s čímž bude souviset i popis jednotlivých 

programů a opatření. 

Následující kapitola bude obsahovat postup žádosti o datace, podmínky, 

které musí soukromý zemědělec splňovat a zajištění kontroly plnění podmínek. 

Závěrečná kapitola se bude týkat využití jednotlivých dotačních titulů v rámci 

okresů České republiky a bude provedena také analýza v okolí mého bydliště. 
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2 Cíl práce, informační zdroje a metody 
, , 

zpracovant 

2.1 Cíl práce 

Vstup České republiky do Evropské unie dne 1. května 2004 byl význanmý 

pro české zemědělce a to hlavně díky příslibu nárůstu finančních prostředků 

pro podnikání v agrární oblasti. 

Pro českou zemědělskou politiku to znamenalo splnit podmínky vstupu 

do Společné zemědělské politiky a přijmout Evropský model multifunkčního 

zemědělství. Ten je zaměřen hlavně na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství 

(udržování krajiny v kulturním stavu, zlepšení životního prostředí, ekologické 

zemědělství atd.) 

Z tohoto důvodu bude také záměrem práce popsat a zhodnotit regionální 

rozmístění dotací z Evropské unie a státního rozpočtu. Předpokládám, že největší objem 

dotací budou čerpat okresy s méně příznivými podmínkami pro zemědělství. Přitom 

budu sledovat využívání jednotlivých opatření a úspěšnost jejich čerpání v jednotlivých 

okresech. Vyhodnocení bude provedeno na základě dat Státního zemědělského 

a intervenčního fondu o příjemcích dotací podle jednotlivých okresů v období 

let 2004 - 2006. 

Analýzu dotační politiky bych také ráda provedla v oblasti Žirovnicka. Tento 

region jsem si vybrala záměrně, protože jsem zde vyrůstala a znám místní podmínky 

dobře. Navíc oba moji rodiče pracují ve firmě, která vznikla transformací JZD 

Žirovnice. K úzkému vztahu zdejších lidí k přírodě a dlouholeté tradici zemědělství 

na Vysočině se donmívám, že zemědělská výroba by zde fungovala i bez dotací. 

Tuto hypotézu se pokusím ověřit rozhovorem se zemědělci, kteří v této oblasti 

hospodaří. 
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2.2 Diskuse s literaturou 

Prameny a literaturu, ze kterých diplomová práce vychází, můžeme rozdělit 

do několika skupin: 

• literatura zabývající se obecně geografií zemědělství; 

• literatura věnující se vývoji Společné zemědělské politiky v Evropské unii; 

• literatura zaměřená na kolektivizaci a transformaci českého zemědělství; 

• literatura věnující se dotační politice státu. 

Pro základní orientaci v agrárním sektoru jsou vhodná vysokoškolská skripta 

(Bičík 1982), ve kterých je kladen důraz především na obecná témata, jako jsou faktory 

ovlivňující zemědělskou výrobu, specializace zemědělské výroby, typologie 

zemědělství apod. S obdobnou tématikou zpracovali skripta i na PřF MU v Brně 

(Věžník 1989), kde kromě obecných zákonitostí rozmístění zemědělské výroby 

se zabývají i otázkami světové produkce. I v literatuře zaměřené na regionální geografii 

Československa I České republiky (Mištěra 1985, 1997) se seznámíme s rozmístěním 

zemědělské výroby na našem území. 

Co se týče literatury zabývající se vývojem Společné zemědělské politiky 

v Evropské unii, tak skoro všechny publikace zabývající se vznikem ES I EU obsahují 

vždy kapitolu o zemědělství případně o společných politikách Společenství. 

Velmi přehledně a dopodrobna o Evropské unii byla zpracována kniha autorů Fiala, 

Pitrová (2003). Významná pro mě byla i kniha F. Friese (1995), která popisuje jednání 

o vzniku Evropského společenství, stejně jako Smlouva o Evropské unii -

Smlouva o založení Evropského společenství (1994). 

Jelikož v zemědělské politice jde hlavně o peníze, tak nápomocna mi byla 

skripta z VŠE Praha autorů Z. Šrein (1999), Z. Lukáš, P. Neumann (2000), 

P. Neumann (2004). V nich kromě důvodů vzniku a problémech vývoje Společné 

zemědělské politiky, byly i odkazy na užitečné zdroje dalších informací, 

hlavně o rozpočtu EU. 

Dne 18. prosince 2005 bylo v Jungmannově ulici v Praze 1 slavnostně otevřeno 

Eurocentrum. To je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy 

týkajícími se Evropské unie. Toto centrum poskytuje informace o EU pro širokou 
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i odbornou veřejnost, a navíc nabízí velkou škálu informačních materiálů a celou řadu 

dalších doplňkových služeb. Cílem Eurocentra je podporovat informovanost české 

veřejnosti a podněcovat zájem a veřejnou debatu o tématech Evropské unie. Podrobnější 

informace naleznete na jejich internetových stránkách www.euroskop.cz. 

Třetím okruhem je literatura zaměřená na kolektivizaci a transformaci 

zemědělství. Historických pramenů týkajících se kolektivizace je celá řada. Pomoci nám 

mohou i různé historické přehledy. Mě osobně velmi pomohly při zpracování tohoto 

tématu knihy K. Jecha (2001, 2008) vydané Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR. 

Zaznamenávají totiž osudy českých a slovenských sedláků v časovém rozmezí od konce 

druhé světové války do začátku 60. let. To byla doba, ve které se razantně změnilo 

nejen ekonomické a sociální postavení sedláků, ale často i osobní, rodinné a sousedské 

vztahy. Skripta z ČZU v Praze od M. Majerové (2006) obsahují jak kapitoly 

o kolektivizaci, tak i o vzniku jednotných zemědělských družstev a jejich transformaci. 

Územní diferenciací českého zemědělství v období transformace se zabývali 

V. Jančák, A. Gotz (1997). Na tuto knihu navázali I. Bičík, V. Jančák (2005) ve své 

publikaci Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990, která vznikla 

v rámci grantového projektu "Regionální dopady transformace českého zemědělství 

ve fázi integrace ČR do EU". Kromě charakteristiky přírodních i socioekonomických 

podmínek pro zemědělskou výrobu se zde autoři věnují například změně vlastnických 

vztahů nebo změně zaměstnanosti v agrárním sektoru. Regionálními dopady 

transformace zemědělství se věnuje V. Jančák (1997). Dopady transformace 

zemědělství na mikroregionální úrovni popisují ve svých diplomových pracích 

i T. Zeman (2000) a M. Podestát (2003). 

Transformací obecně se zabývá sborník (Hampl a kol. 1996, 2005) v jehož 

prvním vydání je část věnována regionálním aspektům transformace českého 

zemědělství (Bičík, Gotz 1996, 239-253 s.). 

Detaily transformace v JZD Žirovnice mi při našem rozhovoru vysvětlil jednatel 

společnosti ZEOS-L Litkovice s. r. o. Ing. Vlastimil Vrbík i moji rodiče, 

kteří jsou dlouholetými zaměstnanci tohoto podniku. 
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O dotační politice v českém zemědělství jsem se nejvíce dozvěděla z publikace 

Přehled zemědělských politik - Česká republika (1995), kterou vydalo Ministerstvo 

zemědělství na základě zprávy OECD o stavu zemědělství v ČR před vstupem do EU. 

V této knize je detailně popsána dotační politika jak za bývalého režimu, 

tak i v transformačním období. 

Pro orientaci v současném českém zemědělství lze použít např. časopisy 

Ekonom, či Zemědělec, internetové zdroje, denní tisk atd. MZe ČR vydává každoročně 

tzv. Zelenou zprávu - zprávu o stavu zemědělství, v ní mimo jiné najdete kapitoly 

věnované agrárnímu trhu, ekonomickým výsledkům zemědělství, pozici agrárního 

sektoru doma a ve světě, novinkám ve výzkumu a vzdělávání. Je v ní také nastíněna 

zemědělská politika státu pro daný rok (legislativa, dotace, i předchozích letech i proces 

přípravy na vstup do EU). Ministerstvo zemědělství vydává také průběžně materiály 

k momentální situaci (Zemědělství, Situační a výhledové zprávy o jednotlivých 

komoditách). Velnli dobře je těmito materiály zásobena knihovna Ministerstva 

zemědělství, kde naleznete i knihy o dávné minulosti, ale i současné novinky. 

Navíc zde můžete získat informační brožury a letáky, které v běžných knihovnách 

nenajdete. Nevýhodou je, že si knihy nemůžete půjčit domů. 

Velká knihovna je při Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Praze 

ve Slezské ulici, která získává, uchovává a zpřístupňuje odbornou literaturu především 

z oblasti zemědělské ekonomiky a agrární politiky. Zde jsou velice ochotní a rádi vám 

s danou problematikou poradí. 

O současných dotačních titulech získáte největší přehled ze stránek Ministerstva 

zemědělství www.mze.cz a na stránkách Státního zemědělského a intervenčního fondu 

www.szif.cz. Jsou zde také nejčerstvější informace o dění v zemědělství. 

Z ostatních internetových portálů bych chtěla jmenovat www.agronavigator.cz, 

www. businessinfo.cz, www.euractiv.cz, www.csas.cz, www.ekolist.cz, 

www.strukturalni-fondy.cz a další, kde najdete především aktuální články o vývoji 

v zemědělství. Z nich jsem čerpala průběžně a spíše mi sloužily k doplnění informací, 

či získání většího přehledu. 
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2.3 Metodika práce 

V roce 2006 bylo Evropskou komisí přijato nařízení, které členským státům 

Evropské unie uložilo povinnost každý finanční rok zveřejňovat seznam všech příjemců 

dotací z evropských fondů týkajících se zemědělství a rozvoje venkova. Definitivně 

odsouhlaseno bylo toto nařízení teprve dne 19. března 2008, protože členské země 

se musely dohodnout na jednotném postupu při zveřejňování údajů o všech příjemcích 

finanční podpory z fondů EU. V případě České republiky lze požadované údaje nalézt 

na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu. Tato databáze 

se stala i mojí zdrojovou základnou při zpracování této diplomové práce. 

Pomocí metody kartografického vyjádření vznikl soubor kartodiagramů a kartogramů 

zaměřených na jednotlivá dotační opatření i za jednotlivé roky v rozmezí 

let 2004 - 2006. 

Co se týče získávání poznatků o využití dotačních titulů v rámci mikroregionu, 

zvolila jsem metodu řízeného rozhovoru. Z internetových stránek jsem nastudovala, 

jaké podpory a v jaké finanční výši jednotlivý zemědělci obdrželi, což jsem pak mohla 

využít i při jejich zpovídání. Metodu dotazníkového šetření jsem nevolila záměrně, 

neboť zpracovávané téma se týká citlivých informací, které se v tomto malém regionu 

stávají příčinou závisti. Daný mikroregion jsem si vybrala z toho důvodu, 

že jsem v něm od mala vyrůstala a byla jsem svědkem transformace JZD i procesu 

restrukturalizace v dalších letech. 
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3 Vznik a vývoj společné zemědělské politiky 
Evropy 

Společná zemědělská politika (SZP) se jako součást společného trhu Evropy 

objevila již na počátku integračních snah, které byly důsledkem poválečného vývoje, 

kdy bylo evropské hospodářství značně oslabeno. Od svého počátku patřila mezi 

nejkontroverznější témata evropské integrace. Jejím účelem bylo zvýšení produkce 

zemědělské výroby v členských zemích Evropského společenství 1 , zajištění slušné 

životní úrovně venkovského obyvatelstva (především lidí zaměstnaných v zemědělství) 

a stabilizace zemědělského trhu. 

Hlavní důvody vzniku se dozvídáme v článku o SZP na internetovém portálu 

o Evropské unii Euroskop. ,,Jsou dvojího druhu: strategické a politické. Za strategický 

důvod lze považovat nesoběstačnost jednotlivých členských států Evropského 

hospodářského společenství (EHS) v produkci potravin v 50. a 60. letech 20. století. 

Evropské země byly nuceny spoustu zemědělských komodit dovážet a stávaly se 

tak zranitelnými. Bylo tedy zapotřebí zvýšit produkci, aby bylo soběstačnosti dosaženo. 

Politickým důvodem pak byla váha zemědělců jakožto voličů v jednotlivých státech. 

Tudíž bylo v zájmu politiků podporovat rozvoj venkova a zvyšování tamní životní 

úrovně" (Vláda České republiky 2006). 

3.1 Počátky zemědělské politiky 

První pokusy o vytvoření zemědělské integrace byly zahájeny na počátku 50. let. 

Iniciativní v tomto směru byla hlavně Francie. Ta prosazovala nejprve ideu "sektorové 

integrace", která by byla v zemědělství obdobou ESU02
• Tento návrh, jako i řada 

dalších (např. společné koordinované trhy pro některé hlavní komodity), byl odmítnut, 

protože řada zemí chtěla především hájit své národní zájmy. Všechny členské státy 

měly totiž před vstupem do EHS podrobně rozpracovánu vlastní zemědělskou politiku, 

která byla většinou doprovázena značnými státními subvencemi. Hlavním důvodem 

ale byla jejich ekonomická úroveň, která byla značně odlišná, a rozdílná byla 

i diferenciace zemědělského sektoru v jednotlivých zemích (Neumann 2004). 

1 E\Topským společenstvím se myslí ty státy, které patřily do EHS a EURATOMu (vznik 1957 podpisem Římských 
smluv) a k ESUO (vznik v roce 1952), od roku 1965 se běžně používal název pro tyto tři seskupení Evropské 
společenství (ES), nebo zkráceně Společenství; na jejich podkladě vznikla roku 1993 podpisem Maastrichtské 
smlouvy Evropská unie. 
2 Evropské společenství uhlí a oceli. které vzniklo v roce 1952. mělo podpořit rozvoj ocelářství, těžby a zpracování 
uhlí a bylo také jedním ze základních kamenů evropské integrace. 
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Dohody o Společné zemědělské politice bylo nakonec dosaženo 25. břema 

1957, kdy došlo k podpisu Římské smlouvy o Evropském hospodářském společenství, 

jejímiž zakládajícími členy byli Francie, Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko 

a Nizozemí. K 1. lednu 1958 vstoupila SZP v platnost. V plném rozsahu však začala 

platit až teprve od roku 1968, kdy byly všechny pravomoci v oblasti SZP převedeny 

na orgány Společenství (Komisi a Radu), což mamenalo konec samostatných národních 

politik v zemědělském sektoru. 

SZP byla schválena především na nátlak Francie, protože ve francouzském 

zemědělství pracovala v 50. letech 115 obyvatelstva. Země galského kohouta byla 

nejvýznanmějším zemědělským producentem a zamýšlela přebytek své produkce 

vyvážet na trhy ostatních zemí. Stejný zájem měla i Itálie (jediný středozenmí stát 

v EHS s typicky středomořským zemědělstvím) a především Nizozemí, které v té době 

budovalo vysoce konkurenceschopné intenzivní zemědělství a mohlo zásobovat 

společný trh levným masem. Naproti tomu Německo po ztrátě své východní části 

ztratilo i úrodné obilnářské oblasti. Mohlo sice nakupovat obilí na zahraničních trzích, 

ale při zavedení cel na ochranu evropského trhu by to pro něho byla obrovská rána. 

Německo se SZP nakonec souhlasilo jen díky zrušení cel na průmyslové výrobky. 

Tento ústupek byl prvním příkladem jednání po tzv. "balících", které mělo zajistit 

vyvážený přístup ve všech oblastech hospodářství ke všem státům (Ministerstvo 

zahraničních věcí 2002). 

3.2 Cíle SZP 

Všichni zakládající členové Evropského hospodářského společenství měli 

ve skutečnosti v oblasti zemědělství i některé shodné zájmy. Jejich hlavním záměrem 

bylo rozvíjet zemědělskou výrobu, aby si zajistili potravinovou soběstačnost a odlehčili 

deficitům svých obchodních bilancí. Žádoucí rovněž bylo udržení cenové stability 

zemědělských výrobků, čímž měla být zajištěna stabilita příjmů zemědělských výrobců. 

Evropští státníci se také shodovali v názoru na budoucnost zemědělství. 

Měla být zajištěna jeho modernizace, což by uvolnilo nezbytné pracovní síly pro prudce 

se rozvíjející průmysl. 
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Hlavní cíle SZP pak byly zakotveny již v Římské smlouvě: 

• zvýšit produkci zemědělské výroby podporou technického pokroku, 

optimálně využívat výrobní činitele, především pracovní sílu; 

• zajistit slušnou úroveň venkovského obyvatelstva zvýšením příjmů osob pracujících 

v zemědělství; 

• stabilizovat trhy; 

• zaručit spolehlivé zásobování zemědělskými produkty; 

• zajistit přiměřené ceny zboží při zásobování spotřebitelů (Tichý 1994). 

Takto vymezené cíle jsou orientovány, jak ve prospěch spotřebitele, 

tak i ve prospěch výrobce, což je staví do vzájemného protikladu. Například zajištění 

životní úrovně zemědělců předpokládá dotace a vyšší ceny výrobků, zatímco na druhé 

straně spotřebitelé dávají přednost nízkým cenám. Všechny prvotní cíle byly v průběhu 

fungování SZP naplněny. 

3.3 Principy SZP 

Smlouva o EHS obsahovala předpoklad, že další otázky týkající se oblasti 

zemědělství budou prodiskutovány na samostatné konferenci. 

Ta byla od 3. do ll. července svolána do italského města Stresa. 

Hlavním obsahem konference bylo: "vypracování přesných zásad a mechanismů SZP 

na základě rámce daného Smlouvou o EHS, včetně komplexní analýzy potřeb 

evropského společenství" (Fiala, Pitrová 2003, 394 s.). 

Celý systém společné zemědělské byl politiky postaven na třech hlavních 

principech: 

1. princip společného jednotného trhu - zemědělské výrobky se mohou volně 

pohybovat po celém území EU, přičemž se na ně nevztahují běžná ochranná 

opatření prováděná v zahraničním obchodě (např. cla, obchodní omezení, kvóty), 

navíc je společný trh řízen jednotnýnů pravidly a využívá jednotné nástroje včetně 

společných cen (viz kapitola 1.4); 
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2. preferenční princip (zvýhodněná produkce) - spočívá v upřednostňování 

zemědělských produktů vypěstovaných či vyrobených v členských státech EU, 

tím chrání vnitřní trh před levným dovozem z třetích zemí, ochraňuje ho před 

výkyvy světových trhů a současně podporuje vývoz evropských zemědělských 

výrobků z Unie; 

3. kompenzační princip (finanční solidarita)- znamená, že všechny členské státy EU 

se společně podílejí na financování SZP, tj. průmyslové státy jako je například 

Německo, přispívají na dotování unijního zemědělství. Tyto náklady jim jsou potom 

vykompenzovány na jednotném trhu s průmyslovými výrobky, kam přispívají 

i typicky agrární státy. Takže v některých oblastech jsou státy čistými přispěvateli, 

v jiných jsou čistými příjemci prostředků. Pro fmancování SZP byl zřízen v roce 

1962 Evropský zemědělský orientační a záruční fond - EAGGF (viz kapitola 1.6) 

(Lukáš, Neumann 2000, 18-20 s.). 

Komplex takto vzájemně propojených principů vytvářel dohromady systém, 

který umožňoval Společenství řídit zemědělský sektor na celém jeho území. 

Krokem, který musel logicky navázat na tyto základní principy, bylo uzavření vnějších 

hranic. Protože pouze nepropustnost hranic mohla garantovat preferenční spotřebu 

produktů, které byly dražší než produkce vně EHS. 

3.4 Nástroje SZP 

Jak už bylo řečeno výše, dohoda o SZP zakládajících zemí EHS z roku 1957 

byla možná pouze díky příslibu, že bude zaveden systém zemědělských podpor 

a stanoven mechanismus zajišťující preferenční spotřebu výrobků pocházejících 

z území společného trhu. 

Proto se v roce 1961 začala řešit otázka nepropustnosti hranic, kdy byl navržen 

systém tzv. variabilních přirážek. Ty měly ochraňovat vnější hranice před levným 

dovozem a současně vytvářet mechanismus pro případný vývoz3 nadprodukce 

na světový trh. 

3 v počátcích SZP pouze okrajová možnost 
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3.4.1 Variabilní přirážky 

Měly ve většině případů podobu cel respektive dovozních přirážek, 

které byly udělovány zahraničním produktům při vstupu na trh EHS. 

Udělením dovozních přirážek se vyrovnala nízká cena na světovém trhu s cenou uvnitř 

Společenství, a tak se zabránilo konkurenci zahraničního dovozu. 

Později, kdy se Unie potřebovala zbavit své nadprodukce, se staly variabilní přirážky 

dotacenů. Ten, komu se podařilo vyvést na světový trh zemědělské zboží získal dotaci 

v podobě vývozní náhrady (refundace), která mu zaručovala srovnání cenových rozdílů, 

a tudíž i konkurenceschopné postavení na světovém trhu. 

Zavedení variabilních přirážek mělo velký dopad na země mimo Společenství. 

Přirážky bránily vstupu těchto zemí na evropský trh a navíc evropské zemědělské 

subvence deformovaly ceny na světových trzích. USA označilo refundace za dumping4 

a porušení volné soutěže. Později se tyto přirážky staly jednou z příčin sporů mezi 

Společenstvím a světovými exportéry potravin (viz kapitola 1.5.1.2). 

V rámci SZP byly udělovány také zvláštní refundace a nepřímé dotace. 

Základem byla nutnost kompenzovat odběratelům na společném trhu to, že musejí 

zpracovávat drahou produkci z Unie. Jedná se o zvláštní finanční náhrady 

pro odběratele, kteří mají v důsledku zemědělské politiky vyšší náklady při nákupu 

surovin. Bez těchto zvláštních kompenzací by cena konečného výrobku mohla být 

tak vysoká, že by byl na zahraničních trzích neprodejný (kapitola 1.4.1 zpracována 

dle Fiala, Pitrová 2003, 398- 399 s.). 

3.4.2 Typologie cen a jejich utváření 

Dalším stupněm vytváření SZP byla dohoda o cenách, které měly stinmlovat 

zemědělce k větší produkci. Výše cen totiž ovlivňovala příjmy zemědělců a tím i jejich 

životní úroveň. Na druhé straně výkupní ceny ovlivňovaly i spotřebitele, 

kteří tyto náklady platili v ceně potravin. Princip regulace trhu prostřednictvím cen byl 

sice obecně schvalován, ale velmi obtížné bylo právě přesné stanovení těchto cenových 

hladin. Konkrétní hodnotu cen měla navrhovat Konůse a přijímat Rada, přičemž ceny 

musely být odhlasovány jednomyslně všemi členskými státy. Právě tato podmínka 

jednotného hlasování se stala závažným problémem. 

4 státem podporovaný ztrátový vývoz 
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3.4.2.1 Tržní řády 
Jednotlivé cenové hladiny pro konkrétní zemědělské výrobky jsou stanovovány 

v rámci regulačních systémů, které jsou někdy nazývány "tržní řády". Jsou to soubory 

opatření, které zajišťují potřebnou regulaci trhu se zemědělskými produkty v EU, 

kdy mají chránit ceny před nadměrnými výkyvy. "Strategické produkty" jako je obilí, 

mléko, cukr apod. jsou nejsilněji regulovány, naopak ovoce a zelenina nejméně. 

Hlavním cílem jednotlivých tržních řádů bylo zemědělcům nabídnout takové podmínky, 

které by je stimulovaly k větší produkci, než by tak činil pouhý tlak poptávky 

(Fiala, Pitrová 2003, 400 - 401 s.). 

Existuje asi 25 tržních řádů, které se vztahují k různým zemědělským výrobkům, 

jejichž ceny by na trhu nekryly jejich výrobní náklady. Jednotlivé tržní řády se také 

od sebe liší. Některé představují kompletní cenové systémy, jiné pouze definují 

obchodní pravidla či normy jakosti. Rozlišují se tři formy: 

• Tržní řády s odbytovými a cenovými garancemi, platí zhruba pro 70 % 

zemědělských produktů (např. hovězí maso, mléko, cukr). V případě potřeby EU 

vykupuje tyto výrobky za intervenční cenu. Například v situaci kdy je velký rozdíl 

mezi nabídkou a poptávkou; 

• Další chrání trh před levným dovozem ze třetích zemí cly, dovozními kvótami 

a minimálními cenami. Ty pokrývají asi 25 % zemědělských produktů. 

Jedná se o vejce, drůbež, květiny apod.; 

• Do zbylé skupiny, jejíž zastoupení Je as1 5 %, spadají tržní řády, 

které fungují na základě podpor pro nákup a skladování přebytků, 

nebo pro vyplácení paušálních příspěvků na pěstování vybraných plodin 

(Keřkovský, Keřkovská 1999). 

3.4.2.2 Základní stanovované ceny 
Cenové systémy tržních řádů mají v návaznosti na světový trh zajišťovat 

jednotnou a pokud možno stabilní cenovou hladinu. Děje se tak prostřednictvím 

tří druhů cen: 

• cílová cena - informuje o stanovené hodnotě zboží ve Společenství, 

tedy určuje hodnotu produkce na trhu a ovlivňuje cenu, kterou zaplatí spotřebitel; 
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• prahová cena - určuje nejnižší možnou cenu, za jakou lze dovést konkurenční 

výrobek ze zahraničí. Slouží k vyrovnání rozdílu mezi hodnotou produktu 

vyrobeného ve Společenství a dovezeným výrobkem. Navíc se také využívá 

k výpočtu dovozního cla na základě variabilních přirážek; 

• minimální (intervenční) cena5 stanovuje minimální hodnotu, 

za kterou je Společenství ochotno koupit výrobek v případě poklesu tržní ceny 

v důsledku nízké poptávky, tím stabilizují trh (Fiala, Pitrová 2003, 401 -402 s.). 

Ceny zemědělských výrobků se tradičně určují v průběhu dubna a května. 

V současné době s ohledem na reformy SZP dochází ke snižování počtu kategorií cen, 

které jsou pod ochranou regulačních systémů. 

3.4.2.3 Mechanismus fungování cen 
Celkové fungování cenového mechanismu SZP je přehledně vy o hrazeno 

na grafu 1. Domácí zemědělci mají zaručenu intervenční cenu P2. Pokud je cena 

na domácím trhu nižší, odkoupí od výrobců produkty pověřená organizace za tuto 

intervenční cenu. Pokud výrobce své produkty vyveze ze Společenství, 

dosáhne na světovém trhu ceny P w, která je nižší než na domácím trhu. 

Pověřená organizace mu rozdíl mezi intervenční a dosaženou vývozní cenou doplatí. 

Tyto peníze jsou nazývány exportní restitucí (podpora). 

Naopak proti nízkým dovozním cenám jsou producenti chráněni variabilním 

poplatkem (variable levy). Je to dovozní přirážka odvozená od rozdílu mezi nejnižší 

dovozní cenou (včetně cla) P1 a minimální přípustnou cenou dováženého produktu 

na vnitřním trhu P3. Tato prahová cena (thersholed price) je odvozena od cílové ceny 

(target price) P4, která je stanovena Komisí na rok či déle. Cílová cena je tedy nastavena 

jako výchozí kritérium. 

Tento systém potom udržuje ceny uvnitř trhu v blízkosti cílových cen 

a to do doby, kdy jsou v dané komoditě nesoběstačné. Výrobci jsou stimulováni 

zvyšovat výrobu, a tím i nabídku, což cenu stlačuje dolů. Jakmile se ceny dostanou 

na dohled intervenční ceny, začnou produkty vykupovat tržní organizace za intervenční 

ceny. Pokud by dovozní ceny převýšily úroveň garantovaných cen, Společenství uplatní 

exportní přirážku. 

5 z hlediska SZP má největší \<ýmam 
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Tento systém mohl být uplatňován až do doby, kdy Společenství dosáhlo 

soběstačnosti. Poté začaly vznikat přebytky domácí produkce a systém musel být 

doplněn kvótami. Výrobce, který stanovenou kvótu překročil byl penalizován. 

Tyto srážky se označují jako poplatky za spoluzodpovědnost (coresponsibility levy) 

(kapitola 1.4.2.3 zpracována dle Šrein 1999, 217-218 s.). 

3.4.3 Problémy garantovaných cen 

Právě ony byly hlavním důvodem, které přivedly Společenství v osmdesátých 

letech až na pokraj bankrotu a zapříčinily se o nutnost provést reformy SZP. 

Samy o sobě byly garantované ceny dobré, problémem se stalo až jejich trvalé 

navyšování, kdy zcela přestala být respektována situace na trhu, na němž postupně 

vznikala trvalá nadprodukce. 

Graf 1: Cenový mechanismus SZP 

p4 cílová cena 

prahová cena náklady na dopravu 
skladování 

p3 _,..-

variablní přirážka 

intervenční cena -< p2 

dovozní cena '>-
vývozní restituce 

pl ' 
světová cena 

Pw 

1 DOVOZ 2 VÝVOZ A VÝROBA 

Zdroj: Šrein, Z. (1999): Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie. Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Praha, 21 7 s. 
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3.5 Nutnost reforem 

Zemědělská politika Společenství přinesla určitě svá pozitiva. Patřil mezi ně růst 

produktivity práce - za období 1965- 1985 téměř o 100 %, přičemž produkce vtom 

samém období vzrostla o 48% a počet pracovníků klesl o polovinu. Tyto úspěchy byly 

provázeny rozvojem techniky, mechanizací výroby, využitím umělých hnojiv apod. 

Diferenciace příjmů mezi průmyslem a zemědělstvím byla zpomalena díky růstu 

důchodů zemědělského obyvatelstva. Stabilizoval se 1 vnitřní trh se zemědělskými 

výrobky, a nedocházelo tak k náhlým výkyvům cen. Navíc Společenství dosáhlo 

soběstačnosti ve všech hlavních komoditách, které bylo možné v dané oblasti efektivně 

vyrábět (Neumann 2004). 

Na druhé straně zde byla také negativa. Díky nerovnoměrné dotační politice 

se zvyšovaly rozdíly mezi velkými a malými farmami6
, což kromě diferenciace mezi 

průmyslem a zemědělstvím vedlo i k nerovnosti uvnitř odvětví. Modernizace 

a intenzifikace výroby nebyla stejná uvnitř jednotlivých států a nebyla ani jednotná na 

území Společenství. 

Jak bylo uvedeno výše, stabilizace trhu měla vliv na pomalý růst cen, 

což bylo výhodou pro spotřebitele, ale na druhé straně tato stabilita cen způsobila, 

že vývoj tržeb zemědělců zaostával za růstem cen u výrobních vstupů. Dynamika růstu 

zemědělských příjmů se po výraznějším nástupu (od konce 60. let do roku 1973 nárůst 

o 40 %) postupně snižovala. 7 

Zvýšení produktivity práce a cenový systém vedl k dalšímu tíživému problému 

nadprodukci, která se přeměnila do vysokých zásob přebytků. Nezanedbatelným 

a krizovým důsledkem tohoto stavu byla nakonec i rostoucí (absolutně i relativně) výše 

nákladů SZP (viz tabulka 1). 

Vytvořil se zde začarovaný kruh, kdy příliš mnoho zemědělců, kteří vyráběli 

na malých plochách s vysokými náklady, produkovalo značné množství výrobků. 

To vedlo ke zvýšení intervenčních cen, které podněcovali další nadprodukci, 

což pak vyžadovalo větší výdaje na fmancování zemědělství. Po nezdařeném pokusu 

o reformu v 70. letech se situace v 80. letech ještě více zkomplikovala. 

6 kolem 80% finanční podpory dostávalo pouze 20 %zemědělců (Ministerstvo zahraničních věcí 2002) 
7 roční přírůstek mezi lety 1968 - 1978 byl pouhých 2, 8 % 
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Tabulka 1: Struktura evropského rozpočtu v letech 1958 až 19948 

1958 1960 1970 1980 1990 1994 

Celkové výdaje: z toho 8,6 82,3 5 448,4 16 057,1 46 604,6 70 013,5 

Zemědělský fond - - 5 228,3 11596,1 27 233,8 40 222,0 

Sociální fond - - 64,0 502,0 3 212,0 5 819,0 

Regionální fond - - - 751,8 4 554,1 7 701,9 

Průmysl - - - 212,8 1 738,7 2 593,0 

Správa 8,6 23,4 114,7 938,3 2 298,1 2 428,1 

Ostatní o 4,9 41,4 2 056,1 7 567,9 ll 249,6 

Zdroj: Mikeštík, A., Bednaříková, M. (1997): Evropská unie od A do Z: příručka 
evropské integrace. Karolinum, Praha, 398 s. 

3.5.1 První vážná krize v 80. letech 

Vývoj SZP byl poznamenán i tím, že zemědělství bylo a do značné míry dosud 

Je strategickým sektorem. Jednotlivé státy se snaží dosáhnout soběstačnosti, 

a proto ve větší či menší míře uplatňují v oblasti zemědělství ochranářskou politiku. 

Negativní dopady SZP a fmanční obtíže Společenství, které vznikly ztracením 

kontroly nad zemědělskými výdaji, byly přisuzovány Komisi. Část zodpovědnosti ležela 

i na bedrech Rady ministrů, která nebyla schopna se vyrovnat s tlakem zemědělských 

zájmových skupin a začala upřednostňovat dílčí národní a resortní zájmy před 

možnostmi Společenství. Konůse sice upozorňovala na neúnosnost fmančních nároků 

a začala předkládat modely s nižšími cenovými hladinami, ale tyto návrhy nebyly nikdy 

schváleny, protože agrárním státům se nelíbilo to, že by se snížily garantované ceny 

a průmyslové státy se zase obávaly toho, že případná reforma bude pro ně moc drahá. 

3.5.1.1 Vnitřní tlaky na reformu 
Na sklonku 80. let bylo zřejmé, že společná zemědělská politika potřebuje nutně 

změnu a to s ohledem k plánovanému ,jižnímu" rozšíření Společenství. 

Právě skutečnost, že se novými členy mají stát země s významným zemědělským 

sektorem (Řecko roku 1981, Španělsko a Portugalsko roku 1986)9
, 

zvýšila tlak na vyřešení již existujícího problému. 

8 v milionech zúčtovacích jednotek (do roku 1970), evropských zúčtovacích jednotek (do roku 1980), ECU (od roku 
1990) 
9 rok se vztahuje k přistoupení jednotlivých zemí do Společenství 
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Hlavní refornmí kroky byly tedy zaměřeny zejména na snížení produkce 

a na omezení fmančních prostředků určených na financování SZP, protože rozpočtové 

zdroje nebyly schopné pokrýt neustále rostoucí výdaje v oblasti zemědělství. 

Už od konce 70. let byl limitován systém do té doby neomezených cenových 

garancí. Zavedla se daň za spoluzodpovědnost, kterou se měli výrobci podílet 

na nákladech za skladování a export zemědělských výrobků. Další reformy byly 

přijímány od poloviny 80. let, kdy byly zavedeny produkční kvóty (1984) 

a záruční prahy tzv. stabilizátory ( 1988), kterým postupně začaly podléhat 

nejdůležitější výrobky. Kvóty znamenaly omezování výroby směrem k většímu souladu 

nabídky s poptávkou. Produkční kvóty i záruční prahy dohromady představovaly 

maximální garantované nmožství produkce. Překročení uvedené hranice mělo 

za následek pokles cen v následujícím roce. 

Summit v Bruselu v roku 1988 také stanovil limit budoucích výdajů na SZP. 

Ty by měly růst tempem, které bude představovat maximálně 74% HDP Společenství. 

Také byly učiněny první pokusy o poskytování bonusů pro zemědělce, 

které omezily plochu, která byla využívána pro zemědělské účely a podporoval se 

i předčasný odchod zemědělců do důchodu. 

Tato reforma byla více zaměřena na: ,,zvýšení role tržních činitelů při regulaci 

nabídky a poptávky v oblasti zemědělské výroby" (Neumann 2004, 22 s.). 

Provedené opravy SZP se však ukázaly jako částečné, protože dané problémy 

nedokázaly úplně odstranit. Nejzávažnější problémy byly s přebytky hovězího masa 

a mléka, ale díky prováděným opatřením se zpomalil růst nákladů na domácí 

intervence, na druhé straně však nadále rostly vývozní subvence. 

3.5.1.2 Vnější tlaky na reformu 
Obecná dohoda o clech a obchodu (GATT) 10 vznikla v roce 1948 a signatářské 

státy si v ní stanovily za cíl postupnou liberalizaci" světového obchodu. 

Jednotlivé politické a ekonomické otázky se projednávaly několik let, přičemž jednání 

se uskutečňovala formou tzv. kol. Liberalizace obchodu se zemědělskými výrobky byla 

formálně součástí dohody, ale po dlouhá léta byly projednávány pouze okrajové otázky 

10 od 1.1.1995 přeměna na Světovou obchodní organizaci ( WTO) 
11 Liberalizace je snaha o omezení vlivu státní moci, uznání soukromého vlastnictví a zdůraznění politické a 
hospodářské svobody. Od roku 1947 bylo dokončeno osm kol jednání. Výsledkem těchto jednání je pokles 
průměrného cla na zpracovatelské produkty na devíti největších světových průmyslových trzích ze 40% na méně než 
5%. 
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a pozornost byla věnována spíše průmyslu. Už od 70. let začalo USA napadat 

evropskou ochranářskou politiku, ale až na pár ústupků se jim nepodařilo dosáhnout 

výraznějších změn. 

Zásadní obrat nastal až v roce 1986 při tzv. Uruguayském jednání. USA, 

které byly podporovány tzv. Cairnskou skupinou12
, vznesly požadavek na odbourání 

všech ochranných cel a veškerých podpor, které byly poskytovány unijním 

zemědělcům. Obávaly se totiž ztráty donůnantního postavení na světových trzích, 

což dokazují čísla, kdy mezi lety 1981- 1991 klesl jejich podíl z47 na 32 %. 

Navržená opatření byla pro evropské země nepřijatelná. Pokud by EHS zrušilo vývozní 

podpory, zemědělské zboží by se stalo na světových trzích neprodejným, díky vysoké 

domácí cenně. Zrušením dovozních cel a dávek by zase byl unijní trh zaplaven 

levnějšími produkty ze zahraničí. Společenství bylo ochotné přijmout navržené principy 

liberalizace, ale pouze za podmínky, že k nim bude docházet postupně (Ministerstvo 

zahraničních věcí 2002). 

Nakonec dohoda mezi Evropským Společenstvím a USA se přehoupla 

až do 90. let a byla uzavřena v Blair House v roce 1992. Obsahovala několik klíčových 

ustanovení, která významně ovlivňovala a stále ovlivňují současnou i budoucí podobu 

evropského zemědělství. Mezi nejdůležitější patří: 

• redukce vývozních dávek - EU se do roku 2000 zavázala snížit množství 

poskytovaných podpor vývozních subvencí, a to jak celkového objemu (o 24 %), 

tak i celkovým snížením těchto vývozů (o 36 %); 

• přístup na trhy- klouzavé dávky budou nahrazeny systémem fixních cel13
; 

• redukce domácích podpor snížení domácích podpor o 20 %. 

Fakticky to znamenalo postupné odbourávání subvencí, které spočívalo v přechodu 

od systému podpor závisejících přímo úměrně na množství produkce k systému 

vyplácení přímých plateb, které jsou poskytovány zemědělci nezávisle na množství 

produkce, které je schopen dodat na trh (kritériem je např. výměra orné půdy 

nebo počet kusů poráženého dobytka) (Fiala, Pitrová 2003, 413 s.). 

12 Caims je skupina světových exportérů obilovin založená ve městě Caims (Austrálie) v roce 1986. V současnosti 
má 18 členů. V čele tohoto seskupení je Kanada, Austrálie a Argentina, které usilují o produkci s minimálními 
dotacemi. 
13 EU souhlasila se vstupem zahraniční produkce na evropský trh se sníženými cly v objemu minimálně 3 % a po 
roce 1999 dokonce 5 % z celkové spotřeby Společenstvi. 
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3.5.2 Reformy v 90. letech 

Reforma z 80. let neměla na rozpočet Společenství v oblasti SZP žádný vliv. 

Náklady na zemědělskou politiku začaly v průběhu let 1985 - 1987 opět růst 

(viz tabulka 2). To dovedlo Společenství o rok později až na hranici finančního kolapsu. 

Právě "neschopnost rychle zabránit růstu nákladů SZP'' (Fiala, Pitrová 2003, 409 s.) 

je považována za jeden z hlavních podnětů pro zahájení komplexní reformy. 

Tabulka 2: Detailnější pohled na podíl SZP v rozpočtu EU v letech 1985 - 97 

Období 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 

rozpočet 27,9 34,7 35,1 41,0 40,8 44,1 53,5 58,5 64,8 59,3 66,5 77,3 82,4 
(mld. ECU) 

SZP 20,4 22,9 23,7 27,5 25,8 27,4 33,2 34,1 37,9 35,4 37,0 42,8 44,9 
(mld. ECU) 

podíl SZP 73,3 66,0 67,7 67,0 63,2 62,3 62,0 58,3 58,4 59,8 55,6 55,4 54,5 
(%) 

Zdroj: European Comm1ssion (1997): The Commumty Budget: The Fact m Ftgures. 
Luxembourg, 29-30 s. In: Lukáš, Z., Neumann, P. (2000): Společná zemědělská 
politika EU- Regionální a strukturální politika EU. Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Praha, 21 s. 

3.5.2.1 Hlavní důvody reformy 
Hlavním důvodem byl také již zmiňovaný tlak USA a GATT na ES a přidala se 

i skutečnost, že SZP přestala plnit své původní poslání; tedy sociální stabilitu 

zemědělců. Největší objem prostředků byl totiž vyčleněn pro vývozní dotace nikoli 

přímo pro potřeby zemědělců. Navíc Evropská unie si velmi dobře uvědomovala, 

že další izolace trhu by pro ni byla kontraproduktivní. 

Po složitých jednání vstoupila v platnost nová reforma v červenci roku 1992. 

Tato tzv. McSharryho ,,radikální" reforma byla nejvýznamnější změnou SZP od dob 

jejího vzniku, i když ve skutečnosti zcela zásadní převrat neznamenala. Hlavní principy 

fungování společného trhu zemědělských produktů, včetně jeho ochrany, 

zůstaly nedotčeny, pouze došlo k úpravám některých nástrojů. Poprvé je zde zdůrazněna 

podpora ekologického zemědělství. 
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3.5.2.2 Principy a cíle reformy 
McSharryho reforma byla postavena na třech konkrétních opatřeních: 

1. plošné redukci garantovaných cen, která má zajistit větší konkurenceschopnost 

evropských zemědělských podniků; 

2. kompenzaci těchto redukcí pomocí přímých plateb; 

3. zavedení doprovodných opatření vedoucích k extenzifikaci (Fiala, Pitrová 2003, 

413 s.). 

Hlavním cílem reformy mělo být nastolení výraznějšího souladu mezi nabídkou 

a poptávkou. Postupně se měl odstranit rozdíl mezi unijní a světovou cenou zemědělské 

produkce, čímž nebudou nutné exportní dotace. Výrobci pak budou motivováni, 

aby zvyšovali konkurenceschopnost svých výrobků na světových trzích a přiblížili se 

tamním produkčním a cenovým podmínkám. Tím, že se sníží zemědělská produkce 

dojde i k tomu, že spotřeba prostředků z fondů bude nižší. Případné ztráty měly být 

i nadále kompenzovány (přechodem od cenových k přímým podporám), aby se udržel 

životní standard zemědělců a podpořeno bylo i jejich setrvání na zemědělské půdě 

a stimulace k jiným činnostem, včetně posilování krajinových a ekologických funkcí 

zemědělství. Přímé platby byly podmíněny snížením obdělávaných ploch minimálně 

o 15 % a snížením počtu hospodářských zvířat na 1 ha. Konkrétní opatření se týkala 

čtyř základních produkčních oblastí: obilovin, olejnin a luštěnin, hovězího masa, 

mléka a mléčných výrobků. Celkově se zásahy týkaly asi tří čtvrtin veškerých 

zemědělských výrobků (Fiala, Pitrová 2003, 413 s.). 

3.5.2.3 Doprovodná opatření 
Reforma byla doprovázena i dalšími dílčími opatřeními: Jednalo se o: 

• možnost předčasného odchodu do důchodu v 55 letech se zvýhodněnou penzí. 

To umožní nástup mladé generace, nebo vytvoření životaschopnějšího podniku, 

který vznikne sloučením více podniků; 

• zavedení agroekologického programu na omezování použití umělých hnojiv 

a pesticidů. Finančně budou podporována opatření ke zlepšení venkovského 

prostředí; 

• uvádění půdy do klidu a její využití pro jiné účely- zalesňování, podpora rekreace 

a turistiky, převod zemědělské výroby pro nepotravinářské účely 

(např. výroba bionafty) (Neumann 2004, 25 s.). 
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Těžiště financování v nové reformě se tedy přesouvalo z cenových dotací 

na podporu strukturálních změn, které mají působit ve směru ke snižování objemu 

zemědělské produkce. Unie, která dosáhla soběstačnosti v potravinách, tedy dala jasně 

najevo, že nebude usilovat o růst zemědělské produkce, pokud nebude pro ni zajištěno 

odbytiště (Neumann 2004, 25 s.). 

3.5.2.4 Výsledky reformy z roku 1992 a důvody jejího pokračování 
Byla to vůbec první reforma, která v některých ohledech pozitivně ovlivnila 

SZP. Zřetelně se projevil jak tlak z vývoje domácí situace, tak se přidaly i vnější 

faktory. Zaručeno tedy bylo i její pokračování a rozvijení. Tuto reformu proto není 

možno chápat jako izolovaný akt, ale spíše jako počátek dlouhodobějšího procesu 

reagujícího na změny vnitřních i vnějších podmínek systému. 

Reforma přinesla: 

• stabilizaci výdajů na SZP. Výše sice výdajů rostla, ale jejich podíl na rozpočtu EU 

měl klesající tendenci; 

• význanmě se snížily zásoby přebytků, především u obilí, hovězího masa a másla; 

• díky kompenzačním platbám se zvýšil příjem zemědělců; 

• růst spotřebitelských cen se zbrzdil; 

• snížilo se i napětí v mezinárodnín1 obchodu se zemědělskými produkty (Neumann 

2004, 25-27 s.). 

Na druhé straně však došlo k nárůstu složitosti systému SZP. Došlo ke snížení 

nákladů na skladování produkce a cenové dotace, vzrostly ale prostředky na přímé 

platby a doprovodná opatření. Navíc podpory se rozdělovaly stále velmi nerovnoměrně 

a to podle velikosti farem i podle jednotlivých zemí (Neumann 2004, 25-27 s.). 
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3.5.3 Agenda 2000 - reforma druhé poloviny 90. let 

I když předcházející reforma z roku 1992 byla úspěšná, z dlouhodobého hlediska 

byl její výsledek velmi nejistý. Potvrdila to zejména krize v sektoru hovězího masa 

po vypuknutí nemoci šílených krav (v roce 1996 a 1999) a následně pak slintavky 

a kulhavky (v roce 2001 a 2007). Na jejich základě došlo ke zvýšení unijních výdajů 

na zemědělství o 5,7 %14 v roce 2002 a navrhovaný rozpočet přesáhl 43 mld. Eur 

(viz tabulka 3). Nebyla to pouze nemoc šílených krav, která postihla důvěru evropského 

zemědělství. V Belgii byla ve stejné době objevena kuřata obsahující jedovaté dioxiny 

a v Rakousku krmili vepře zakázanými hormony. Na základě těchto událostí se EU 

rozhodla nasměrovat své zemědělství na cestu k větší ohleduplnosti k životnímu 

prostředí a značnou pozornost začala věnovat i kvalitě vyráběných potravin15 

(Ministerstvo zahraničních věcí 2002). 

Tabulka 3: Podíl SZP na rozpočtu EU na prahu nového tisícileté (2000 - 2006) 

období 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

rozpočet 91,9 93,3 100,2 102,0 103,0 104,9 107,0 
(mld. ECU) 

SZP 40,9 42,8 43,9 43,7 42,7 41,9 41,6 
(mld. ECU) 

podíl SZP 44,5 45,9 43,8 42,8 41,5 39,9 38,9 
(%) 

Zdror Ekonom (1999), č. 16, příloha, s. IV In: Neumann, P. (2004): Společná 
zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy, mezinárodní komparace. Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Praha, 30 s. 

Dalším pokračováním reformních kroků byl dokument Agenda 2000, 

který byl předložen v roce 1997 se záměrem přijmout hlavní zásady v roce 1999 tak, 

aby mohly být realizovány v letech 2000 - 2006. Reformní opatření nebyla nová 

spíše se jednalo o důslednější realizaci závěrů z roku 1992 a zaměřila se na: 

• přechod od podpory cen a vysokých intervencí směrem k přímé pomoci. 

V plánu bylo další snižování cen a tedy i jejich přibližování ke světové úrovni 

a poskytnutí přímých kompenzací s důrazem na nejvíce znevýhodněné oblasti. 

Propad příjmů z tržby měl být vyrovnáván pomocí přímých plateb; 

14 EU se totiž rozhodla vykoupit tuny zdravého hovězího dobytka, které nikdo nechtěl. 
15EU se rozhodla jít touto cestou zejména díky nátlaku lidí (spotřebitelů), kteří požadovali kvalitní a hlavně zdravotně 
nezávadné zemědělské výrobky. 
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• decentralizace a zjednodušení systému, zavedení tzv. národních obálek. 

EU bude na SZP přispívat určitou částku, zbytek budou doplňovat národní státy 

podle svých možností, přičemž musí být dodržena společná pravidla EU16
; 

• posílení politiky rozvoje venkova. Tato aktivita by se měla postupně stávat 

významnější částí SZP, protože zdůrazňuje celoplošný charakter zemědělství 

s ekonomickými, ekologickými, sociálními i kulturními cíli. Díky této politice bude 

docházet k podpoře zaostávajících, často restrukturalizujících se oblastí, 

což může zabránit i odchodu mladých lidí z vesnic. Alternativní zemědělské aktivity 

mohou pak pomoci zmírnit vysokou míru nezaměstnanosti v EU. 

Vše vyvrcholilo na berlínském summitu v březnu roku 1999, kdy pod tlakem 

některých zemí byla navrhovaná reforma zmírněna a hovořilo se o zpomalení 

nastartovaného reformního procesu SZP. Oproti původnímu plánu došlo k menšímu 

snížení cen17 (např. u obilí o 15 % místo 20 %). Došlo i k odmítnutí návrhu většího 

spolufmancování zemědělských výdajů jednotlivýnů státy (zpracováno dle 

Lukáš, Neumann 2000, 31 - 34 s.; Masopust 1999). 

3.5.3.1 Od podpory zemědělství k posílení politiky rozvoje venkova 
Tato reforma měla také za úkol posílit politiku rozvoje venkova, 

která by se měla stát jakýmsi druhým pilířem SZP. 18 Evropský model zemědělství by 

měl mít tedy celoplošný charakter, měl by být multifunkční a měl by sledovat širší 

spektrum cílů. Proto SZP usilovala na prahu nového tisíciletí hlavně o: 

• modernizaci farem, rozvoj kvality produkce a generační výměny zemědělců; 

• zlepšení kvality venkovského života, měla diverzifikovat čirmosti do nových aktivit 

a vytvářet alternativní zdroje zaměstnanosti; 

• ekologicky šetrné výrobní metody a ochranu unikátního evropského kulturního 

dědictví ve venkovských oblastech. 

A samozřejmě chtěla především vytvářet konkurenceschopné zemědělství, 

které bude moci čelit světovému trhu bez značných subvencí. Výdaje na SZP v rámci 

rozpočtu EU by měly začít od roku 2003 (viz tabulka 3) absolutně klesat a měly by být 

efektivněji využívány (Neumann 2004). 

16 Tento návrh nebyl schválen, protože většina států byla proti spolufinancování nákladných výdajů na zemědělství; 
SZP tak bude v období let 2000- 2006 i nadále financována ze společného rozpočtu. 
17 navíc snížení většiny cen mělo probíhat postupně v jednotlivých etapách 
18 SZP se tak stále více mění na Společnou evropskou zemědělskou a venkovskou politiku (Common Agricultural 
and Rural Policy ofEurope). 
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3.5.3.2 Agenda 2000 - množnosti dalšího rozšíření Unie 
Agenda 2000 se netýkala pouze reformy SZP. Komise měla za úkol vypracovat 

materiál o možnostech dalšího rozšíření Unie o státy střední a východní Evropy (SVE) 

s ohledem na financování SZP po roce 2000. 19 

Tehdejší SZP nebyla moc nakloněna přijetí nových zemí, 

protože rámec finančních podpor by se po přijetí nových zemí zdvojnásobil, 

což by pro unijní rozpočet bylo nepřijatelné. Zemědělská produkce kandidátských zemí 

byla svým objemem zhruba srovnatelná s produkcí Unie, ale vyznačovala se vyšší 

zaměstnaností, nižší produktivitou a nižšími cenami. Evropská Unie proto pro oblast 

zemědělství navrhovala přechodné období, které by mělo mít v různých zemích různou 

délku. To mělo zmírnit cenový náraz20 a ochránit tak domácí trhy před nadměrnou 

konkurencí z Unie. EU navíc odnútla poskytovat přímé podpory, ale většině zemí měla 

být poskytnuta poměrně rozsáhlá pomoc21 na rozvoj potravinářských a zemědělských 

struktur, aby se státy mohly postupně plně začlenit do společného zemědělského trhu 

(Masopust 1999). 

3.5.4 Reformy na počátku nového tisíciletí 

I na prahu nového tisíciletí pokračovala SZP v započatých reformách. 

Ty vždycky souvisely s plánováním rozpočtu na další časové období. 

Reformy už nebyly tak tvrdé, spíše se jednalo o nová opatření, které měla zemědělskou 

politiku ještě vylepšit, aby se nedostala do dalších problémů. 

3.5.5 Křížová shoda (Cross Compliance) 

Střednědobá zpráva o stavu předchozí reformy se stala podkladem pro novou 

reformní etapu (nazvána Mid-Term Review), která byla dne 26. června 2003 schválena 

v Lucemburku. Podnětem k pokračování reformy je i nadále jednání s WTO 

(dříve GATT), kde si EU snaží dalšími refornmími kroky vytvořit lepší pozici 

pro obhajobu své zemědělské politiky. I nadále totiž roste tlak na tržní orientaci SZP 

19 počítalo se s tím, že některé státy přistoupí už v tomto období, nejdříve však v roce 2003 
2° Ceny v Unii byly 2- 3 x vyšší a po zapojení nových zemí by to v nich určitě podnítilo nové rozšiřování 
zemědělské v)-roby. 
21 jak v předvstupním, tak i v přechodném období 
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a uvolnění intervenčního systému. V sázce je i finanční udržitelnost zemědělské politiky 

po rozšíření EU.22 

Reforma, která byla započata v roce 2005 obsahovala následující změny: 

1. přímé dotace vázané k produkci budou přeměny na dotace na jednotnou platbu 

na farmu (Single Payment Scheme SPS)23
; 

2. výplata těchto prostředků pak bude podmíněna dodržováním předepsaných norem 

v oblasti ochrany životního prostředí (dále ŽP), nezávadnosti potravin apod. 

V případě porušení norem budou platby kráceny24
; 

3. dojde k revizi tržní podpory uvnitř SZP. Změny zahrnují např. snížení intervenčních 

cen; 

4. sníží se přímé platby pro zemědělské podniky (tzv. modulace), ale jen pro ty farmy, 

které dostávaly přímé podpory vyšší než 500 euro ročně. Platby budou klesnou 

o 3% v roce 2005, o 4 %v roce 2006 a o 5% v letech 2007-2013. Toto snižování 

se nebude týkat zemí, které vstoupily do EU v roce 2004, až do doby, kdy dosáhnou 

úrovně plateb srovnatelné se současnými členy; 

5. od roku 2005 dojde ke zvýšení podpory na rozvoj venkova. Rozšíří se typy opatření 

a vzroste i výše přidělených fmančních prostředků. Jednotlivá opatření budou 

zaměřena např. na udržování dobrého stavu půdy, na zlepšení kvality potravin 

a ochrany zvířat, na podporu investic mladých farmářů apod. 

I když původní koncept předpokládal úplné oddělení plateb od výše produkce, 

konečný závěr nakonec povoloval, díky protestu řady zemí, zachovat částečnou vazbu 

plateb na objem produkce (25 % u obilovin, 40 % u hovězího masa) nebo odložit 

zavedení jednotných zemědělských plateb do roku 2007 (viz poznámka pod čarou 23). 

22 Dne l. května 2004 se EU rozšířila o 1 O nových zemí. V dnešní době EU zahrnuje již 27 evropských států. 
23 Výše přímých plateb bude určena počtem všech oprávněných žádostí, mezi které se rozdělí celková částka (národní 
obálka); u původních členských států Unie (EU 15) bude postupně nabývat platnosti v letech 2005- 2007, u nově 
příchozích zemí bude zpočátku zaveden přechodný systém SAPS (Single Area Payment Scheme)- závislých na 
obdělávané výměře a na nový systém dotací nezávislých na produkci bude aplikován nejpozději od l. ledna 2009 a to 
jednorázově. 
24 EU vymezila dva zásadní prvky pro plnění těchto norem 

1. zákonné požadavky na hospodaření (Statutory Management Requirements SMR), což je sada přepisů a 
právních norem pokrývající oblast ŽP, nezávadnosti potravin, welfare zvířat a rostlinolékařství 

2. dobré zemědělské a agroenvironmentální podmínky (Good Agricultural and Environmental Conditions 
GAEC)- farmář se zavazuje, že na svých pozemcích nebude např. rušit meze, nebude pěstovat 
širokořádkové plodiny na velmi svažitých pozemcích, nebude pálit rostlinné zbytky po sklimi apod. (MZe 
2006a) 
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Kromě toho mohou jednotlivé členské země zavést dodatečné platby v hodnotě 

max. 1 O % unijních jednotných plateb. Po zavedení reformy bude tedy menší část plateb 

vázána přímo na produkci (Neumann 2004, 30-33 s.). 

Z mezinárodního hlediska byla tato reforma vnímána pozitivně, ale byla kárána 

za svojí nedůslednost, protože byly částečně zachovány platby na produkci, 

což motivuje farmáře ke zvyšování výroby, která je pak vyvážena na mezinárodní trhy. 

To zvyšuje exportní subvence a nedochází k liberalizaci světového obchodu. 

Navzdory kompromismů byly hlavní reformní kroky započaté v 90. letech 

potvrzeny. Jde především o: 

• pozvolné přibližování EU podmínkám světových trhů, díky poklesu tržních zásahů; 

• je vyvíjen tlak na farmáře, aby při respektování stanovených standardů sami 

rozhodovali o zaměření své výroby a pružněji reagovali na poptávku; 

• roste důraz na podporu venkova převáděním fmančních prostředků z tržní intervence 

do strukturálních fondů; 

• zmírňuje se nerovnoměrné rozdělení podpor; 

• nastupuje trend zmrazování nmožství peněz věnovaných na SZP, 

přičemž podíl na rozpočtu EU bude nadále klesat (Neumann 2004). 

Cílem reformy je tedy výrazné zohlednění spotřebitelů a daňových poplatníků.25 

Farmáři se budou moci samostatně rozhodnout, jaké komodity budou produkovat. 

Cross compliance je tedy politickým nástrojem, který byl vyvinut za účelem 

zdůraznění zájmů ochrany životního prostředí v rámci zemědělské výroby. 

Konečným důsledkem by mělo být zvýšení ochrany a obnovy ekologické stability 

zemědělské krajiny. 

3.5.6 Společná zemědělská politika půjde k doktorovi! aneb 
Kontrola zdravotního stavu (Health Check) 

Poslední z řady návrhů na modernizaci společné evropské zemědělské politiky 

předložila komisařka EU pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová 

na konci roku 2007. Takzvaná ,,kontrola zdravotního stavu" Heath Check má na základě 

získaných zkušeností přizpůsobit strategii rozvoje SZP pro nové úkoly a příležitosti. 

25 V budoucnu by mělo dojít k úplnému odstranění přímých plat<:b, jejichž v)·še byla závislá na množství produkce. 
či výměře (tzv. decouping). 
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Právě kontrola zdravotního stavu, má být určitou preventivní prohlídkou v oblasti 

zemědělství; tj. má zjistit, zda je vše v pořádku a zdali zůstaneme zdraví i nadále, 

a nebo se blíží nějaké nebezpečí, v podobě skryté nemoci, kterou může dokonalá 

prohlídka odhalit. 

Boelová doslova řekla: ,,HealthCheck má za cíl prověřit funkčnost organismu. 

Má nastartovat debatu v jednotlivých členských státech a mezi všemi zainteresovanými,· 

má také" vydláždit cestu" pro reformu po roce 2013". 

V podstatě jde o tři hlavní otázky: 

1. Jak zefektivnit a zjednodušit režim přímých podpor? 

Komisařka chce opustit platby založené na historických referenčních hodnotách. 

Dále chce nastavit horní a dolní stropy pro příjem podpor z EU. Tedy omezit platby 

pro velké zemědělské podniky, které využívají úspor z rozsahu. Na druhé straně 

pak zvýšit předepsaný rozsah plochy, kterou musí vlastnit zemědělec.26 

V neposlední řadě se tato otázka bude ještě týkat kontroly předepsaných standardů, 

které zemědělci musí dodržovat. Některé povinnosti mohou být zrušeny, jiné přidány. 

2. Jak přizpůsobit nástroje na podporu trhu? 

V této otázce je zcela jisté, že vývozní podpory nemají velkou budoucnost. 

U intervenčních opatření není zcela jisté, zda je zachovat a nebo přizpůsobit novým 

podmínkám. Zřejmé je to, že se musí vymyslet něco nového, co bude přínosem 

pro životní prostředí. 

3. Jak se postavit novým úkolům? 

Zemědělská politika musí být připravena se postavit novým výzvám v podobě změn 

klimatu, hospodaření s vodou, využívání bioenergie a měla by přispívat k zachování 

biodiverzity (EurActiv 2007). 

Společná zemědělská politika již bezesporu přispívá k zajištění nezávadných 

potravin, krásné venkovské krajiny, konkurenceschopného zemědělství 

a životaschopných venkovských společenství. Komisařka však věří, že: 

,.$ZP do budoucna může učinit ještě více" (Boel2007). 

26 Náklady spojené s administrativou malých částek, kterých je hodně. přesahují jejich skutečnou hodnotu. 
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3.6 Financování SZP 

O tom, jak bude SZP financována, byly vedeny vždy nejprudší diskuse. 

Rozhodující dohoda však byla učiněná již na konferenci ve Strese. Francie prosadila, 

že na nákladech SZP se budou podílet všechny země EHS (tzv. princip subsidarity -

viz kapitola 1.3). 

Pro financování SZP bylo dále důležité rozhodnutí o vytvoření dostatečně veliké 

a současně stabilní rozpočtové kapitoly, která by umožnila krýt náklady garantovaných 

cen (Fiala, Pitrová- Evropská unie str. 414). 

Pro financování SZP byl zřízen samostatný Evropský zemědělský 

orientační a záruční fond (EAGGF, European Agricultural Guarantee and Guidance 

Fund), který je od svého počátku nejvýznamnější výdajovou položkou z rozpočtu EU. 

Vytvořením tohoto fondu dne 14. ledna 1962 došlo také k faktickému založení SZP. 

Tento fond má vlastní příjmovou stranu, do níž plynou inkasa variabilních 

přirážek, daní z cukru a glukózy a případné platby zemědělců za spoluzodpovědnost. 

Výdajová část fondu se dělí na záruční a usměrňovací sekci. 

Záruční sekce, která představuje v současnosti 92 % výdajů fondu, je určena 

pro fmancování výdajů souvisejících s tržní regulací. Jsou v ní tedy obsaženy exportní 

restituce, výdaje na nákup za intervenční ceny, přímé podpory, ale i náklady 

na skladování produktů pořízených v rámci intervenčních nákupů. Z povahy těchto 

výdajů plyne, že jde v podstatě o pasivní výdaje vyplývající z přijatých regulačních 

pravidel SZP. V podstatě nemají žádný vliv na strukturální politiku a cíle Společenství. 

Rozvojová sekce, která disponuje zbývajícími 8 %, je určena pro podporu 

aktivních strukturálních změn zemědělské výroby. Tyto prostředky jsou součástí 

strukturálních fondů a mohou být použity na fmancování strukturálních cílů. Jsou tedy 

jednou ze složek a zdrojů realizace strukturální politiky EU (Šrein 1999, 220 s.). 

Ze všech členských států přijímá nejvíce dotací na zemědělství tradičně Francie 

(22%), následuje Španělsko (15%), Německo (14%), Itálie (12%) Velká Británie (9%), 

Řecko (6%) a Irsko (4%). Na ostatních dvacet členských států zbývá pouze osmnáct 

procent rozpočtu (EurActiv 2007b). 

Pro období 2007- 2013 vznikl nový finanční nástroj SZP Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova (EAFRD - Europian Agriculture Fund for Rural 

Development). Finanční prostředky z něho mají sloužit ke zvýšení 
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konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských 

oblastí. EAFRD není ovšem jediným fondem, který je využíván v oblasti zemědělství 

a venkova. Druhý Je Evropský zemědělský garanční fond (EAGF), 

který vznikl z původního EAGGF. Pro oblast rybářství je vytvořen samostatný 

Evropský rybářský fond (EFF) (Pělucha 2006). 
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4 Zemědělská politika CSSRICR do vstupu ČR do EU 

Již na počátku 20. století patřilo dnešní území České republiky mezi 

hospodářsky nejrozvinutější prostory Evropy. V období první republiky patřila mezi 

přední vyspělé státy světa a prosazovala se na světových trzích. Poválečné události 

nasměrovaly naše hospodářství směrem, který znamenal hluboký zásah 

do hospodářského vývoje. Došlo ke znárodnění průmyslu, tvrdé kolektivizaci 

zemědělství a téměř úplné likvidaci soukromého sektoru i k přetrhání obchodních styků 

se zahraničními partnery. 

Namísto toho se stále prohlubovalo centrální plánování (plánované 

hospodářství) ve všech oblastech hospodářství. To, že ekononůka byla založena 

na struktuře náročné na zdroje, energii a pracovní sílu způsobilo zpomalení a později 

stagnaci i pokles hospodářského růstu a přidružení ke klíčovému dodavateli zdrojů -

SSSR. Docházelo ke stále většímu technickému i technologickému zaostávání 

hospodářství ve srovnání s ostatními zeměmi, neboť méně rozvinuté státy Střední a SV 

Evropy v uzavřeném prostoru RVHP nedávaly prostor pro modernizaci a nové 

technologie. 

V listopadu roku 1989 nastala politická změna, která znamenala návrat českého 

hospodářství do podmínek volné konkurence na světových trzích. Proto bylo třeba 

přistoupit k důsledné přeměně (transformaci) našeho hospodářství. Prvními kroky byla 

liberalizace cen a obchodu, zavedení směnitelnosti koruny a privatizace (převod 

majetku státu do soukromého vlastnictví). Úkolem transformace pak bylo zvýšení 

efektivity a kvality výroby i zlepšování ekologických podmínek. 

Co se týká oblasti zemědělství, jsme na tom byli koncem třicátých let velice 

dobře. Ve srovnání se zeměmi západní Evropy bylo naše zemědělství dobře vyvinuté 

a efektivní. Avšak počátek vlády komunistů a nastolená kolektivizace znamenaly 

destrukci soukromého zemědělského vlastnictví. Místo toho byl zaveden systém 

centrálního řízení sovětského typu, jehož hlavní strategií bylo zajištění soběstačnosti 

v základních potravinách. Pro dosahování co největších výnosů se často používaly 

i pozemky, které v sousedních zemích byly přeměněny na méně intenzivní způsoby 

využití, případně byly z hlediska zemědělského využití zcela nevhodné. 

Hojně se využívala i umělá hnojiva, pesticidy, fungicidy a další chemikálie, které velmi 

poškozovaly přírodní prostředí. 

34 



4.1 Vývoj české zemědělské politiky od konce 
II. světové války až po pád komunismu v roce 1989 

,,Mezi jarem 1945 a rokem 1948, kdy se komunisté dostali díky převratu k moci, 

se na poválečném venkově odehrály mimořádně závažné politické, hospodářské, 

majetkoprávní i sociální děje" (Jech 2001, 9 s.). 

Tyto děje pokračovaly i po únorovém převratu, a to po dlouhých 40 let 

komunistického centrálního plánování. 

4.1.1 Poválečné období 

Do situace v zemědělství a na venkově po druhé světové válce promluvila 

Postupimská konference (konaná 17. 7. - 2. 8. 1945), kde na návrh tehdejšího 

prezidenta Edvarda Beneše, byl schválen odsun německého obyvatelstva z pohraničí. 

Téměř třem milionům Němců byl zkonfiskován prakticky všechen jejich majetek 

s výjimkou 30 kg osobních věcí. Jen výjimečně po domluvě s dosídlenci odvedli Němci 

pár kusů dobytka přes hranice a tím si zajistili lepší výchozí pozici v poválečných 

podmínkách. Dosidlování těchto oblastí mělo dramatický průběh. Přicházeli sem jak 

čeští, tak i slovenští občasné i repatrianti z ostatních zemí. Maximální příděl půdy byl 

13 ha, což tehdy průměrnou rodinu mohlo uživit. Mnozí se jako "zlatokopové" brzy 

vrátili do vnitrozemí, jiní byli nuceni se stěhovat vícekrát, jak se měnila československá 

politika v pohraničí (výstavba železné opony, ochrana hranic). Pro mnoho rodin příchod 

do pohraničí a získání konfiskovaného majetku znamenalo značný sociální vzestup. 

Navíc zájem o vlastnictví půdy byl veliký, neboť válečný nedostatek potravin měli 

všichni ještě v živé paměti. V Československu bylo dosaženo předválečné úrovně 

rostlinné produkce na přelomu let 1948/49, v živočišné až v roce 1963. Až do roku 1953 

platil lístkový přídělový systém. 

4.1.1.1 Politická situace 
V osvobozeném Československu nebyla po válce povolena obnova pouze těch 

stran, které se provinily proti národním a státním zájmům ČSR. Mezi ně patřila 

i republikánská strana agrární a Hlinkova slovenská l'udová strana, které v minulosti 

zaujímaly na venkově dominantní postavení. Při jejich poválečné absenci získaly hlasy 

venkovských voličů komunisté, i z toho důvodu, že ministerstvo zemědělství využilo 
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situace a urychleně začalo vydávat vlastnické dekrety27 na zkonfiskovanou půdu 

po německém obyvatelstvu. Komunisté chtěli takto získat co největší vliv na vesnici, 

který by mohli později dobře zúročit ve volbách. 

Mnozí zemědělci věřili, že po zvládnutí poválečné hospodářské obnovy 

se přistoupí k modernizaci zemědělských podniků rodinného typu, které pak budou 

schopné úrovní své produkce uspět v náročné vnitřní i vnější konkurenci. 

Bohužel s posilováním pozice levicově orientovaných stran po válce se lidé 

na venkově začali obávat, že v zemi dojde k prosazení "totalitního mocenského režimu 

sovětského typu" (Jech 2001, 12 s.). Vedoucí komunističtí představitelé ale slibovali, 

že československé zemědělství půjde vlastní cestou a že nedojde podle sovětského 

vzoru ke kolektivizaci. S ní by totiž veškeré soukromé podnikání skončilo. Model, který 

byl v Česku využit k získání podpory venkovských obyvatel byl hodně podobný 

sovětskému modelu. 

4.1.1.2 Únorový převrat 1948 
Komunisté před volbami naslibovali soukromým zemědělcům nové příděly 

půdy, subvencované traktory, nebo výhodné scelování pozemků. 

Jenže po jejich vítězství se zemědělská politika začala odklánět zcela opačným směrem. 

Přednostní podpora začala naopak směřovat do nyní již ,,zjevných zárodečných struktur 

budoucího kolektivizovaného zemědělství" (Jech 2001, 13 s.), především do státních 

statků a do nově zakládaných jednotných zemědělských družstev (JZD) 

(viz kapitola 4.1.1.4). V té době totiž do socialistického sektoru patřila pouze ta část 

zemědělské výroby, kterou zajišťovaly státní statky. 

Únorovým převratem 1948 převzala tvorbu koncepce zemědělské politiky zcela 

do svých rukou komunistická strana Československa. Zanikly tak zájmy 

demokratických stran, které plně prosazovali principy soukromého hospodaření. 

4.1.1.3 Situace na vesnici 
Dne 14. října 1948 se konalo utajené jednání předsednictva ÚV KSČ28 věnované 

zemědělské politice. Nejbližší úkoly komunistické zemědělské politiky byly 

zformulovány v tomto pořadí (Jech 2001, str. 16): 

27 21. června byl vydán Dekret prezidenta republiky Edvarda Beneše č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném 
rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa 
(Adamová. Mates 2000) 
28 Ústřední v)·bor komunistické strany Československa 
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• omezovat kapitalistické živly na vs1 a znemožnit tvoření nových vesnických 

kapitalistů; 

• postupně přebudovat individuální zemědělskou malovýrobu v socialistické 

velkovýrobní hospodářství; 

• urychleně organizovat socialistickou velkovýrobu na státních statcích. 

Nastávající období mělo vyostřit třídní boj proti sedlákům29 • Ale sami komunisté 

Sl uvědomovali, že se nelze unáhlovat či předbíhat ve vzniku socialistického 

zemědělství, pokud nejsou vytvořeny dobré podmínky pro kolektivizaci. 

Vyvlastnění velkých hospodářství nebylo zpočátku vůbec možné. Bylo to jednak 

tím, že díky odsunu německého obyvatelstva nastal citelný nedostatek pracovních sil 

v zemědělství, ale i tím, že lidé sami odcházeli z vesnic do měst za lepší budoucností. 

Za této situace by to prakticky znamenalo likvidaci zemědělské výroby nejméně 

na třetině zemědělské půdy a zmenšení tržní produkce asi o 20 %, což by mohlo mít 

nepříjemné politické důsledky (Majerová 2006). 

Na vesnici existovala kromě hospodářství velkých sedláků a statkářů i různá 

družstva, která pokračovala ve své činnosti i po válce. V některých vesnicích si družstva 

dokonce konkurovala tak, že některá z nich zanikla. Tento tržní způsob fungování, 

se nové politické garnituře vůbec nelíbil, protože se vymykal státní kontrole. 

4.1.1.4 Zakládání JZD 
Proto Národní shromáždění schválilo dne 23. února zákon č. 69/1949 Sb. z., 

"0 jednotných zemědělských družstvech". Tím došlo ke sloučení dosavadních 

rozdílných zemědělských družstev v nová jednotná zemědělská družstva. 

To byla defmitivní tečka za nedávnými sliby, že kolchozy u nás nebudou. 

Členem JZD se mohl stát dobrovolným rozhodnutím každý pracující zemědělec 

od 16 let. Pokud JZD vznikla sloučením nebo přetvořením dosavadních zemědělských 

družstev, stávali se členové těchto dosavadních zemědělských družstev členy JZD 

automaticky, pokud do 14 dnů od jeho vzniku neoznámili písemně své vystoupení. 

Členské podíly byly navíc velmi nízké, aby umožnily vstup každému. 

Pohybovaly se od 100 - 500 Kč. 

29 vlastnili pozemky o \'ýměře 15- 50 ha, dostatečně velké na to, aby objem a struktura jejich produkce je lehce 
uživila, navíc mohli dokonce své produkty prodávat, což se samozřejmě komunistům nelíbilo 
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V průměru více než 55 % JZD vzniklo sloučením různých zemědělských 

družstev (nejčastěji strojích, mechanizačních apod.), což se poté odrazilo 

na přidružených výrobách JZD. 

Zájem o kolektivní hospodaření včetně JZD byl velice nízký, 

protože se zde projevila tradice individuálního hospodaření na vlastní půdě. 

4.1.2 Kolektivizace zemědělství 

Na jaře roku 1949 IX. sjezd KSČ potvrdil politiku omezování a vytlačování 

"vesnických kapitalistů". Vesnice měla být získána pro ,,socialistickou přestavbu, malí 

a střední rolníci měli být vymaněni z vlivu "vesnických boháčů", kteří měli být zatlačeni 

do naprosté izolace" (Jech 2001, 21 s.). 

V důsledku toho, že se proti větším sedlákům nepodařilo rozpoutat nepřátelství, 

byla zvolena jiná cesta a to cesta omezovaní a potlačování těchto větších hospodářství. 

4.1.2.1 První vlna kolektivizace v letech 1949 -1953 
Cílem intenzivní kampaně na kolektivizaci vesnice bylo společné obdělávání 

půdy. Sedláci stále ve větším počtu odmítali vstoupit do JZD, a tak straničtí funkcionáři 

pokračovali souběžně s uplatňování třídního boje i s první vlnou kolektivizace. 

Hlavním nástrojem pro třídní diferenciaci byl třídní rozpis dodávek. 

Podle pokynu vlády a stranických orgánů ho prováděli místní funkcionáři a v roce 1950 

vypadal tak, že zemědělský závod s více jak 20 ha půdy odváděl státu z 1 ha 1 Ox více 

než závod s 2 ha a třikrát více, než závod s 5 ha. Předepsané dodávky byly většinou 

nad síly většiny rolníků a v nmoha případech byly splněny jen na úkor vlastních zásob. 

Navíc se každým rokem tyto dodávky zvyšovaly30 (Majerová 2006). 

Mnoho rolníků je nesplnilo již v prvních letech. Komunisté urychleně reagovali 

na tento stav a použili na zemědělce především trestní sankce. Znásobili u nich 

prohlídky, velmi často i za asistence policie a Lidových milicí. Za bezvýznamné 

přestupky, ale často i zcela bezdůvodně, udíleli tresty. Vypínali jim elektrický proud, 

na hospodářství jmenovali národní správy, v mnohých případech vystěhovali postižené 

osoby z obcí apod. V roce 1949 potrestaly soudy 50 248 rolníků, z toho 2041 vězením, 

ostatní vysokými pokutami. Z nich bylo více než 33 000 středních rolníků 

30 o l O %dané normy ročně, platilo až do konce roku 1953 
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(od 5 - 15 ha). Během tří měsíců následujícího roku bylo potrestáno 29 115 rolníků, 

z toho více než 20 000 středních (Majerová 2006). 

Od roku 1950 se v mnoha obcích praktikova! nucený výmlat a výkup. 

Výmlat obilí se prováděl pod kontrolou komise, která ihned odebírala předepsané 

množství dodávek. Rolníkům se nedostávalo obilí už ani pro osobní potřebu či dobytek. 

Ti, kteří nesplnili dodávky ve všech ukazatelích, nedostali povolení např. k porážce 

vepře pro vlastní spotřebu. Teprve v r. 1954 se vymáhání dodávek počalo zmírňovat. 

Dalším opatřením byl nucený výkup zemědělských strojů, který se uskutečňoval 

podle pokynů vlády na jaře a v zimě roku 1950. Jeho inspirátoři mu připisovali velký 

význam. Donmívali se, že tak oslabí vliv velkých rolníků na ostatní, a že se jim podaří 

koncentrovat veškerou mechanizaci do rukou státu. Výkup se vztahoval na všechny 

stroje bez ohledu na majitele a postihoval i střední rolníky a strojní družstva, 

pokud se nepřeměnila na JZD. Nejsmutnější na tom bylo, že většina strojů skončila 

ve šrotu. 

Další formou nátlaku byl tzv. nucený pacht. Téměř ve všech obcích existovala 

půda bez hospodáře. Stále jí přibývalo, neboť rostl počet zemědělců, 

kteří odcházeli pracovat do průmyslu. Místní úřady tuto půdu pak přidělovaly rolníkům 

do nuceného pachtu a tím zvyšovaly jejich dodávkové povinnosti, které nemohly být 

splněny. 

4.1.2.2 Role JZD v období kolektivizace 
KSČ se nepodařilo budovat JZD tak rychle, jak by si představovala. Proto se 

rozhodla v každém okrese vybudovat dvě až tři vzorová JZD, 

která měla rolníky přesvědčit o výhodách nového způsobu družstevní spolupráce. 

Byly vymezeny čtyři základní typy. 

Pro typ I. byly charakteristické společně vykonávané polní práce 

(tedy rostlinná výroba), přičemž bylo zachováno soukromé vlastnictví a každý dostával 

sklizeň z vlastních pozemků. 

Družstva II. typu se lišila tím, že zatímco živočišná výroba (ŽV) zůstávala 

individuální a soukromá, rostlinná výroba (RV) se organizovala společně. 

Došlo k rozorání mezí a začalo se hospodařit na velkých půdních celcích. 

Podle toho, jakou výměru do družstva vnesli, jim byla vydána úroda. 
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Tím, že byla polovina výroby společná a druhá soukromá, nebylo zde možno 

zavádět rozumnou organizaci práce. Navíc společné osevní postupy značně změnily 

strukturu pěstovaných plodin, což se nelíbilo hlavně drobným rolníkům. 

Ti potřebovali velkou část svých pozemků mít osetou pícninami, aby uživili vlastní 

dobytek. Nelíbilo se jim hlavně to, že krnůva byla rozdělována podle výměry půdy. 

Proto se zvýšil tlak na rozsáhlejší zespolečenštění JZD, které se vyznačovalo 

jak rozoráním mezí, tak společným ustájením dobytka. 

Rozdíly mezi III. a IV. typem JZD byly jen malé. Oba typy JZD se vyznačovaly 

společnou organizací jak rostlinné, tak i živočišné výroby. Hlavní rozdíl byl 

v odměňování za práci. Ve III. typu se přihlíželo i k velikosti pozemků, kdežto členové 

družstva IV. typu dostávali "naturálie" už jen za vykonanou práci. 

Zasaženi nebyli jen sedláci, ale kolektivizace se dotkla také malých 

rolníků. Začaly se objevovat projevy nespokojenosti (hlavně v letních měsících). 

Zapříčinila to i měnová reforma z roku 1953. K uklidnění situace byly zrušeny 

dodávkové povinnosti. Po dvouleté přestávce byla v červnu 1955 zahájena druhá fáze 

kolektivizace. 

4.1.2.3 Druhá vlna kolektivizace v letech 1955- 1958 
Její příčinou byly zejména potíže s výrobou a výkupem zemědělských produktů 

1 hrozící další válečný konflikt. S tím souvisel rychlý vzestup těžkého, 

zejména zbrojního, průmyslu, který vyžadoval nové pracovní síly, které měla uvolnit 

právě další kolektivizace zemědělství. Úkolem tedy bylo získat i zbývající sedláky. 

Čím větší a dlouhodobější odpor byl vůči kolektivizaci, tím více se uchylovalo 

vedení komunistické strany k nátlaku a násilí vůči rolníkům. Přidaly se i nucené správy 

hospodářství, zákazy pobytu, přikázané pobyty a i tresty vynesené soudy i bez soudních 

rozhodnutí. 

Účinnou metodou byla i tzv. výměna pozemků. Aby vznikly souvislé 

pozemkové celky byla jejich půda přidělena JZD a sedláci dostali náhradní pozemky 

na okraji honů, či katastrů, které byly těžko dostupné, či bažinaté. 

Dalším nátlakem bylo i to, že děti měly ztížený či zcela znemožněný přístup 

ke studiu. I nadále se používaly stejné metody jako v předchozích letech. 
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4.1.2.4 Závěr kolektivizace 
Kolektivizace byla dovršena v roce 1960, kdy tehdejší prezident Antonín 

Novotný vyhlásil vítězství socialismu. Tímto způsobem byl takřka zlikvidován 

soukromý sektor v zemědělství. Následující léta měla být ve znamení budování vyspělé 

socialistické společnosti. 

4.1.3 Plánované zemědělství- 70.- 80. léta 

Malou nadějí v centrálně plánovaném hospodářství byl rok 1966, 

kdy liberálnější prostředí přineslo i některé tržní prvky. Zemědělským podnikům byl 

dán prostor pro plánování výroby a při prodeji vlastních výrobků. Bohužel sovětská 

intervence o dva roky později a postupný proces normalizace opět nastolil plánované 

hospodářství. 

4.1.3.1 Hlavní cíle 
Hlavním cílem zemědělské a potravinářské politiky v období komunismu bylo 

zajistit: 

• soběstačnost.!! produktů mírného pásma; 

• nízké~ stabilní ceny potravin (MZe 1996, 76 s.) 

Požadavek na zajištění maximální soběstačnosti v základních potravinách byl 

navržen v říjnu roku 1975 byl na zasedání ÚV KSČ. Měl být zajišťován cílenou agrární 

politikou. Problémem byl relativní nedostatek zemědělské půdy na jednoho obyvatele. 

Proto došlo k rozorání, nebo úpravě31 nevhodných pozemků pro zemědělství. 

Tím se zvýšil podíl orné půdy na výměře zemědělského půdního fondu, 

což vedlo ke zvýšení produkce v zemědělské výrobě32 . Už na konci 70. let bylo 

dosaženo soběstačnosti v řadě produktů. Dokonce u mléka, obilí a vepřového masa bylo 

tehdejší Československo přebytkové. 

I přes vysoké výrobní náklady byly systémem spotřebitelských dotací 

(záporná daň z obratu) udržovány relativně nízké a stabilní ceny potravin. 

31 dílky melioracím byly odvodněny bažiny a mokřiny pro nová pole; rozorány byly i velmi svažité pozemky 
32 od roku 1976 byl zemědělská půda chráněna zákonem a její vyjmutí ze zemědělského půdního fondu bylo velmi 
zdlouhavé. 
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V rámci zemědělství docházelo k rozdělování příjmů. Hlavními dotačními prvky 

byla cenová politika, daň z půdy, úleva na dani z příjmu a finanční podpora formou 

přímých dotací na krytí provozních nákladů a mezd (MZe 1996). 

4.1.3.2 Dotační politika 
Hlavním nástrojem byl složitý cenový systém, v rámci kterého byly pro celou 

zemi jednotně stanoveny ceny většiny zemědělských výrobků33 . Základní cena byla 

upravována prémiemi nebo srážkami v závislosti na kvalitě výrobku v porovnání 

s kvalitou standardní. Navíc u několika základních výrobků byly k dispozici 

specializační prémie, jejichž účelem bylo podporovat jejich produkci. 

Tyto příplatky byly vypláceny ze státního rozpočtu a sloužily k útlumu rozdílu mezi 

výrobními a spotřebitelskými cenami. Navíc musela být dodržená určitá kritéria 

stanovená zemědělskou politikou. 

Tento cenový systém byl doplněn systémem podpory přijmů u podniků 

provozujících svoji činnost v méně příznivých přírodních podmínkách a systémem 

pozemkových daní pro výrobce hospodařící v lepších oblastech. Jednotlivá území byla 

podle přírodních předpokladů zařazena do tzv. produkčně ekonomických skupin (PES). 

Těch bylo stanoveno 42.34 Podle zařazení platil podnik bud' pozemkovou daň 

(PES 1 - 21), nebo naopak dostával tzv. diferenciální příplatek (PES 22 - 42) 

(viz tabulka 4). Tento systém jasně upřednostňoval produkci v nevhodných podmínkách 

bez ohledu na náklady takové výroby. Navíc jak ukazuje graf 2 příplatky byly daleko 

vyšší než daně. Diferenciální příplatky byly po roce 1990 zrušeny, i když v roce 1991 

byly vypláceny přímé dotace jako částečná kompenzace za zrušení diferenciálních 

příplatků. Diferencovaná pozemková daň ve výhodnějších oblastech byla vybírána 

do konce roku 1992. 

Další podpora příjmů pocházela z daňových úlev ve formě odečitatelné 

minimální částky na hektar, která se vztahovala na všechny zemědělské podniky. 

Až do roku 1989 představovala povolená částka 700 až 1400 Kčs na hektar, 

v závislosti na podmínkách. 

Stát také dotoval zemědělské mzdy, kdy garantoval základní mzdu 

pro zaměstnance všech státních statků. Sazby byly stejné pro celý stát s výjimkou 

znevýhodněných a příhraničních oblastí. Stejná politika byla uplatňována v JZD, 

33 s výjimkou některých druhů ovoce a zeleniny 
34 PES 1 -nejúrodnější oblasti x PES 42- nejméně úrodné 
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kde kromě základní mzdy byly vypláceny podíly na ziscích. Všechny podniky dávaly 

svým zaměstnancům stanovený základní plat, bez ohledu na jejich výkonnost 

(kapitola 2.1.3.2 zpracována dle MZe 1996, 76 s.; Bičík, Jančák 2005, 55 s.). 

4.1.3.3 Proces slučování zemědělských podniků 
Počátek sedmdesátých let přinesl strukturální změny, které se týkaly především 

zvětšování původních zemědělských závodů, družstev státních statků. 

Na počátku kolektivizace v roce 1950 byla průměrná velikost jednoho JZD 359 ha 

zemědělské půdy a ještě v roce 1960, kdy se průměrná velikost zvětšila na 420 ha 

zemědělské půdy, se v průměru jedno JZD rovnalo velikosti katastrálního území jedné 

obce. Do roku 1970 slučování postupovalo poměrně pomalu (průměrná výměra 

zemědělské půdy jednoho JZD vzrostla na 625 ha). Avšak v roce 1975 činila 

již 1325 ha, v roce 1980 již 2476 ha a v roce 1982 2507 ha, což přetrvalo 

až do roku 1990 (2504 ha) (Majerová 2006, str. 132) 

Tabulka 4: Výše pozemkové daně a diferenciálních příplatků pro jednotlivé PES 

Podniky platící pozemkovou daň 
Podniky dostávající diferenciální 

příplatky 

PES výše daně (Kčs z ha) PES 
příplatek (Kčs na 
1000 Kčs tržeb 

1-5 3 000 22-26 20 
6-10 2 400 27-31 210 

ll- 16 1 500 32-36 460 

17-20 600 37-41 710 

21 150 42 920 
ZdroJ: Btčík, Jančák 2005, s. 55 

4.1.3.4 Problémy- centrální plánování v krizi 
V průběhu 70. a 80. let narazilo plánované zemědělství na své ekonomické meze 

(paradoxem bylo, že lidem na vesnici se žilo lépe )35
. Rostly i ekonomické potíže státu, 

vyčerpávaly se přírodní zdroje, zhoršovaly se ekologické podmínky života, 

komplikoval se nepřehledný systém redistribuce prostředků. 

35 Probíhal stavební ruch (mámé bytovky), rostly úspory obyvatel a zlepšovala se vybavenost domácností. 
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Vývoj socialistického systému překročil svůj zenit a začínal jeho rozkladný 

proces. Pokus o jeho zastavení tzv. "přestavba hospodářského mechanismu"36
, po vzoru 

sovětského svazu, byl neúspěšný. 

Konec roku 1989 byl pak vyvrcholením dlouholetých ekonomických problémů 

komunistického režimu (Majerová 2006, 13 7 s.). 

Graf 1: Diferenciální příplatky a pozemková daň v letech 1986 až 1992 

Diferenciáhú příplatky a pozemková daň 

Kč v mil. r--------------------------------·-r===========, 

6 000 

4000 

2 000 

o 
1986 1987 1988 1989 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 1996, s. 76 

4.2 Transformační období 

1990 

• Diferenciální příplatky 

O Pozemková daň 

1991 1992 
rok 

Přechod od centrálně direktivního řízení k tržnímu hospodářství byl velmi 

složitý. První polovina roku 1990 se nesla ve znamení zahájení zásadních reforem 

národního hospodářství. Hlavní reformy byly nastíněny v dokumentu 

"Scénář ekonomické reformy", který byl schválen Parlamentem v roce 1990. 

Podniky prozatím realizovaly výrobu v původním rozsahu, struktuře a výrobním 

zaměření, ale připravovaly se na systémové změny. 

36 
V roce 1983 byl vydán tržní řád, který umožňoval občanům bez povolení prodávat na tržištích vlastní drobné 

zemědělské výrobky. 
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4.2.1 Transformace v zemědělství 

V oblasti zemědělství se transformace týkala především změn majetkoprávních 

vztahů. Ty probíhaly na základě nově schválených zákonů (transformační zákon, 

zákon o velké privatizaci, zákon o půdě). 

V zemědělských družstvech a státních statcích se začaly shromažďovat 

dokumenty pro privatizaci a vypořádávání restitučních nároků. Určení majetkových 

práv bylo zajišťováno několika způsoby: 

• restitucí (navracením) majetku původním vlastníkům- restituční nároky musely být 

podány původními vlastníky nebo jejich dědici do 31. srpna 1993 a mohli je uplatnit 

pouze čeští občané; 

• transformací zemědělských družstev na jiné formy podniků - nejčastěji s.r.o, a.s., 

nová družstva; 

• privatizací státního majetku (transfer státního majetku do soukromých rukou) -

ta byla jako jediná ponechána na pozdější dobu (do období let 1994 - 1995), 

až dojde k vyřešení všech restitučních nároků (Regionální geografické aspekty 

transformace zemědělství České republiky). 

Předpokládaný zájem o návrat k soukromému hospodaření byl velmi malý. 

Ti, kteří chtěli hospodařit na vrácené půdě, odrazoval především nedostatek 

odběratelsko-dodavatelských kontaktů i fmančních prostředků. Navrácená půda 

většinou spadla do klína potomkům původních vlastníků, kteří o hospodaření na ní 

neměli vůbec zájem, neboť většina z nich pracovala už v jiných odvětvích hospodářství. 

Proto mnoho nových vlastníků pronajalo svoji půdu nově vzniklým společnostem37 • 

37 V dnešní době ještě spousta podniků hospodaří z velké části na pronajatých pozemcích. 
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Tabulka 5: Vývoj vlastnických forem 1990-2000 (podíl na výměře zemědělské půdy v%) 

právní forma 1990 1995 2000 

zemědělská družstva 61,4 (JZD) 46,9 29,1 

obchodní společnosti - 28,1 43,2 

soukromě hospodařící zemědělci 3,9 21,7 26,4 

státní podniky 33,4 1,7 1,3 

ostatní 1,3 1,6 -

Zdroj: Bičík, 1., Jančák, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po 
roce 1990. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze, Praha, 53 s. 

Graf2: Vývoj počtu pracovníků v zemědělství ve vybraných letech 

Vývoj počtu pracovníků v zemědělství 
rok 
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1999 ·--·--· 

1997 ·--·---· 

1994 ·--·---·-· 
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počet pracovníků [tis.] 

Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 1998, 1999, 2000, 2001, 2002; 

Zemědělství 2003 , 2004, 2005, 2006, Ministerstvo zemědělství ČR 

46 



4.2.2 Situace v zemědělství po roce 1989 

Zemědělství po listopadové revoluci prošlo třemi odlišnými vývojovými 

etapami: 

1. přizpůsobování se novým tržním podmínkám - k základním charakteristikám 

této etapy spadající do období 1990 - 1993 patřil: propad hrubé zemědělské 

produkce až o 1/4, pokles stavu hospodářských zvířat, razantní snížení spotřeby 

průmyslových hnojiv, prudké snížení stavu pracovníků v zemědělství (viz graf 2), 

a ke změnám došlo i v majetkových vztazích (viz tabulka 5); 

2. období stabilizace - můžeme časově zařadit mezi roky 1994 - 1995. 

V něm se zpomalilo tempo růstu hrubé hospodářské produkce, snížila se míra 

poklesu stavů skotu, ve spotřebě průmyslových hnojiv došlo k obratu, 

snížilo se tempo úbytku pracovních sil. I nadále pokračovala obnova vlastnických 

vztahů, privatizace státních statků byla prakticky dokončena; 

3. stagnace zemědělství - v této etapě (probíhající v letech 1996 - 1998) 

se předpokládaný růst nedostavil. Ve všech již dříve zmíněných charakteristikách 

se naopak projevily klesající tendence, když mírnějšího charakteru. 

V podnikatelské struktuře posilují obchodní společnosti na úkor zemědělských 

družstev (Regionální geografické aspekty transformace zemědělství 

České republiky). 

O transformačních změnách vypovídá i tabulka 6, která poukazuje na snížení rozlohy 

zemědělské a orné půdy, v souvislosti s nižší mírou intenzity zemědělské výroby. 

Tabulka 6: Vývoj rozlohy zemědělské a orné půdy ve vybraných letech (tis. ha) 

rok 1989 1999 2001 2003 2005 

zemědělská půda 4 296 4 282 4 277 4 269 4 259 

orná půda 3 232 3 096 3 075 3 062 3 047 
.. 

Zdror Ceský statistický úřad, Bilance půdy (stav k 31.12.) 
http://r~-ww. czso. cz/csu/redakce. nsf/i/tab _ 2 _bilance _pudy _stav_ k _31_12 _ ceska _republi 
kai$File/zemcr ll 0207 2.xls 
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4.2.3 Přínos transformace 

Hlavním cílem nové transformované zemědělské politiky byla snaha vytvořit 

tržně orientovaný, efektivní a mezinárodně konkurenceschopný zemědělský sektor. 

Transformace měla za velmi krátký čas přizpůsobit zemědělský sektor nově vzniklým 

ekonomickým podmínkám. 

Stručně řečeno, proces transformace byl založen na širokých základech a přinesl: 

• zřízení nových, soukromých právních subjektů na základě obnovy soukromého 

vlastnictví půdy a vypořádání vlastnických práv k ostatnímu zemědělskému 

majetku; 

• zdokonalení tržní orientace zemědělské výroby s cílem dosažení stabilnějších 

tržních podmínek; 

• zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských výrobců, spolu s lepším 

regionálním rozmístěním produkce; 

• modernizaci zemědělské techniky a biologického potenciálu podniků (MZe 1996). 

Bývalá politika soběstačnosti se stala minulostí. Od silně podporované 

intenzivní zemědělské výroby je upuštěno a v transformačním období se zemědělská 

politika snaží nastartovat novou etapu k efektivnějšímu, konkurenceschopnějšímu a 

kvalitnějšímu zemědělství. Pomocnou ruku by jí k tomu mohla podat i Evropská unie. 
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5 Ceské zemědělství ve světle vstupu do 
Evropské unie 

Evropská unie měla a má určitě všechny předpoklady pro to, aby plnila úlohu 

stability a prosperity v evropském prostoru. Integrace nových zemí představovala 

pro Evropskou unii jednu z největších výzev, kterou řešila na počátku 21. století. 

Šlo především o to, zda se Evropská unie bude moci změnit z malé a relativně stabilní 

skupiny bohatých zemí západní Evropy v celoevropskou organizaci bez ztráty 

své základní identity a soudržnosti. Postupně se tak bude naplňovat vize zakladatelů 

myšlenky sjednocené Evropy změnit evropský kontinent v kontinent míru, 

spolupráce a hospodářské prosperity (Had, Urban 2000). 

5.1 Perspektivy a problémy vstupu zemí bývalého 
komunistického bloku do EU 

Po pádu Berlínské zdi se země střední a východní Evropy (SVE) toužily začlenit 

do EU, která i přes problémy, s nimiž se potýkala, byla pro ně velkým lákadlem. 

Tato patnáct let trvající cesta však byla velmi trnitá. 

5.1.1 Historie vztahů 

Vztahy mezi ES a východoevropskými zeměmi byly narušeny sovětským 

odmítavým postojem uznání existence Společenství. To na oplátku odmítalo přijmout 

bilaterální obchodní dohody s jednotlivými východoevropskými zeměmi. 

Až v roce 1986 se RVHP38 rozhodla změnit přístup ke Společenství a přijmout rámcové 

dohody. Navíc každá členská země dostala svůj prostor pro jednání v obchodních 

otázkách. To ovšem bylo jednou z příčin proč dlouhodobá orientace na země RVHP 

postupně uvolňovala. Státy dávaly přednost získání tvrdé měny před plněním dodávek 

v rámci dohodo RVHP. 

Po změně politických poměrů v Polsku a Maďarsku, Společenství vypracovalo 

v červenci roku 1989 svůj vlastní program pomoci zvaný PHARE (pomoc Polsku 

a Maďarsku při hospodářské rekonstrukci). Jeho cílem bylo pomoci nově vzniklým 

demokraciím při přechodu na tržní ekononúku. 

38 Rada vzájemné hospodářské pomoci vznikla v roce 1949 a zanikla v roce 1991 
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5.1.1.1 PHARE 
Byl programem převážně technické pomoci (přenos know-how). 

Důraz byl kladen na přípravu privatizací, modernizaci bankovního sektoru a zlepšení 

přístupu na západní trhy. V oblasti zemědělství se jednalo například o restrukturalizaci 

zemědělsko-průmyslového komplexu. Po rozšíření reforem z let 1989 - 1990 

se postupně rozšiřoval i tento program. Po Maďarsku a Polsku se přidaly další země, 

ve kterých padl komunistický režim a vytvořily tak velkou rodinu zemí střední 

a východní Evropy. Roční rozpočet PHARE se začal zvyšoval z 300 mil. eur 

v roce 1990 na 1,1 mld. eur v roce 1995. Celkem za toto období bylo rozdáno 

4,8 mld. eur. Většina pomoci byla ve formě rozpočtových úvěrů (Fries 1995, 304 s.). 

V roce 1993 byl základní rámec pro fungování tržního hospodářství z velké části 

již hotov a proto technická pomoc byla nahrazena podporou rozvoje infrastruktury 

(transport, telekomunikace, energie) v max. výši 25 % celkových prostředků. 

Těžiště programu se tedy přesouvalo od poradenské činnosti směrem k investicím, 

přičemž na financování jednotlivých projektů se musely podílet i jednotlivé státy. 

5.1.1.2 Asociační dohody 
Asociační dohody JSOU opatření, která se týkají postupného otevírání trhů 

zahraničním výrobkům. Unie Jimi ruší kvantitativní dovozní omezení, 

která uplatňuje na svoji ochranu vůči netržním ekonomikám. 

Nově podepsané dohody navázaly na ty stávající, které byly uzavřeny 

v letech 1986 - 1990. Ty měly vycházet ze současné porevoluční situace a jejich úkolem 

bylo přiblížit jednotlivé státy ke vstupu do EU. Jejich ratifikace národními parlamenty 

byla velice zdlouhavá, ale některé dohody začaly platit už při jejich podpisu. 

Konečným cílem těchto tzv. "eurodohod" byla volná výměna průmyslových výrobků. 

V oblasti zemědělství nebylo cílem zavést volný obchod, ale mělo dojít pouze 

ke snížení celních tarifů, či jejich kvót na pět let, po jejichž uplynutí dojde k novému 

posouzení situace. 

Asociační dohody byly navíc politicky podmíněny a to splněním 

pěti požadavků: "vytvoření a uplatňování právního státu, respektování lidských práv, 

zavedení pluralitního systému politických stran, provedení svobodných voleb 

a vývoj směrem k tržnímu hospodářství" (Fries 1995, 307 s.). 
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5.1.2 Od podpory transformačních procesů k podpoře 
integrace 

Pro Unii byl rozmach obchodních aktivit s Východem39 od roku 1989 velmi 

výhodný40
• Naopak zemím SVE to užitek moc nepřinášelo, nebot' vzájemný obchod 

neodpovídal výhodám, které byly slíbeny podpisem eurodohod. Proto si státy SVE 

začaly klást otázku, jak dlouho bude ještě trvat období mezi přidružením a přijetím? 

Začal tedy sílit tlak na rychlé rozšíření Unie směrem na Východ. 

Iniciátorem snah v EU bylo především Německo, které nechtělo být nárazníkovým 

pásmem. Muselo totiž čelit migračním vlnám z východní Evropy, 

a tak usilovalo o posunutí hranic dále na východ. 

Po počátečním odnútavém stanovisku k přijetí nových členů do EU došlo 

k obratu a země SVE se konečně dočkaly. Evropská Rada (ER) na svém zasedání 

v Kodani v červnu 1993 prohlásila: ,,Přidružené země ve střední a východní Evropě, 

které si to budou přát, se stanou členy Evropské unie" (Fries 1995, 317 s.). 

Diskuse o podnúnkách vstupu nebyly vůbec jednoduché. Nakonec byla přijata obecná 

kritéria: ,,Podmínkou členství je existence stabilních institucí garantujících demokracii, 

právní stát, respektování lidských práv, práv menšin a jejich ochrany, fungování tržní 

ekonomiky a schopnosti čelit konkurenčním tlakům a tlakům tržních sil Unie" 

(Fries 1995,318 s.). 

Jenže okamžité přijetí bylo nemyslitelné, už z toho důvodu, že operace měla 

zahrnout 1 O zemí se 108 miliony obyvatel a s touto situací neměla EU doposud žádné 

zkušenosti. Dále bylo třeba vzít v úvahu hlavně rozdíly v úrovni bohatství 

(HDP/obyvatele v zemích Střední Evropy bylo 3 000 dolarů, v Unii pak 18 600 dolarů). 

EU byla stále na rozpacích, jestli přijmutí nových zenú bude pro ni přínosné a nevyvolá 

nečekanou krizi. 

5.2 Kapitola zemědělství - Problémy vstupu 
kandidátských zemí SVE do EU 

Dopadem rozšíření EU v oblasti zemědělství se zabývala Evropská komise (EK) 

při přípravě dokumentu Agenda 2000, který měl nastínit další v)·voj 

39 Východem se myslí ty státy střední a východní E\Topy, které byly součástí komunistického bloku. 
40 v roce 1989 deficit 0.5 mld. eur oproti roku 1993 přebytek 5,6 mld. eur; navíc země SVE realizovaly 2/3 obchodu 
s EU-15, zatímco podíl Unie na exportu do zemí SVE činil5.3% a na importu 4.2% 
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Společné zemědělské politiky EU v letech 2000 - 2006. EK nakonec dospěla k závěru, 

že za současných podnúnek SZP41 není možné podpořit vstup 10 kandidátských zemí 

SVE. 

Vyplývalo to především z analýzy úrovně zemědělství v jednotlivých zemích 

SVE, které zdaleka nedosahovalo takových výsledků jako členské státy. 

Důvodem tohoto špatného stavu byl opožděný sociálně ekonomický rozvoj ovlivněný i 

dřívější orientací na SSSR a jeho plánovací politiku a nepříliš dlouho trvající přechod na 

tržní podmínky hospodaření. 

Už přístupové rozhovory ukázaly, že kapitola zemědělství bude jedna 

z nejproblémovějších z hlediska splnění podnúnek pro vstup do EU. 

5.2.1 Hlavní důvody odmítavého stanoviska 

Právě zemědělství se stalo hlavním důvodem počátečního odnútavého postoje 

EU k přijetí nových členů. Díky zvýšení plochy zemědělské půdy o 40 % 

a dvojnásobnému zvýšení počtu lidí pracujících v zemědělství by výdaje na rozpočet 

SZP EU stouply každoročně o ll mld. eur (25 %), což pro unii bylo nepřípustné42 

(Neumann 2004). 

Vstup zenú SVE se jevil složitý i z toho důvodu, že v oblasti zemědělství na něj 

tyto země nebyly legislativně ani technicky připraveny - chyběly některé fytosanitární 

a veterinární předpisy a ty stávající nebyly kompatibilní s EU. 

Jedním z klíčových předvstupních problémů byla otázka přímých plateb. 

EU byla proti jejich vyplácení přistupujícím zemím SVE proto, že přímé platby sloužily 

jako kompenzace za klesající garantované ceny. Jenže ceny v kandidátských zenúch 

byly nižší a předpokládalo se jejich zvyšování v důsledku vyrovnávání cenových hladin. 

Dalším argumentem proti přímým platbám byl ten fakt, že díky nim by zemědělci 

vydělávali dvojnásobek tehdejší průměrné mzdy v jednotlivých zemích. 

Samozřejmě představitelé zemí SVE s tímto návrhem nesouhlasili. Požadovali 

stejný rozsah subvencí okamžitě po získání členství. Zdůvodňovali to hlavně zvýšením 

vstupních nákladů po přistoupení do EU. Kdyby tyto dotace noví členové nedostali 

byla by jejich pozice v jedné z nejvýznamnějších společných politik značně oslabena 

a to nechtěli dopustit. 

41 SZP probíhala na základě reformy z roku 1992 
42 EU se snažila o naprostý opak, snížit výdaje na SZP, které narostly do obrovských rozměrů 
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..., 
5.3 Pozice Ceské republiky 

Dlouho před začátkem vstupních jednání nebyla Komise se situací v zemědělství 

v Česku i ostatních nově přistupujících zemí vůbec spokojená. Podle ní byla situace 

v tomto resortu nepříznivá a dokonce docházelo ke zhoršování podmínek. 

EK tehdy konstatovala, že ,.;zemědělská politika států SVE není v souladu s aktuální 

ani předpokládanou budoucí politikou EU' (Fries 1995, 314 s.) . 

..., 
5.3.1 Vývoj zemědělské politiky Ceska po roce 1989 

Absence některých nástrojů hospodářské politiky z počátku transformačního 

období oslabovala ekonomickou stabilitu a konkurenceschopnost českého zemědělství. 

Ve srovnání s SZP EU se agrární sektor Česka odvíjel opačnou cestou a nebyl 

kompatibilní s principy jejího fungování. Naše zemědělská politika se soustředila 

především na produkci a nikoli na podporu mimoprodukční funkce zemědělství 

a na jeho ekologické a sociální aspekty, jak tomu bylo v Evropské unii. 

Teprve později, pod tlakem obtíží zemědělského sektoru a nutnosti přiblížit podstatně 

zemědělskou politiku systému SZP, byly přijímány nástroje obdobné politice EU. 

5.3.2 První polovina 90. let 

Závěrům Komise z počátku devadesátých let se nemůžeme divit. 

V ČR byla zemědělská politika v první polovině devadesátých let značně liberální. 

Soustředila se pouze na privatizaci zemědělské výroby, tedy na vytvoření nových 

vlastnických poměrů. Ve vnějších vztazích byla málo ochranářská a spíše zohledňovala 

více zájmy spotřebitelů než výrobců. Navíc vůbec nechtěla kopírovat sytém EU, 

který považovala za velmi ochranářský. 

Státní dotační politika se úplně změnila. V roce 1991 byl také odstraněn systém 

diferenciálních příplatků a pozemkových daní. 

Objem dotací putujících do zemědělství klesl o polovinu43 a změnila se také 

forma jejich poskytování. Hlavní rozdíl byl v tom, že podpory nebyly udělovány plošně, 

jak tomu bylo dříve, ale o dotace na konkrétní projekty si zemědělci museli žádat sami. 

Velká část z nich byla věnována na podporu investic a restrukturalizaci zemědělství, 

tedy na nápravu škod po dřívějším systému. 

43 v roce 1991 o 54% oproti roku 1989 (MZe 1998) 
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V dalších letech se zemědělská politika soustředila především na likvidaci 

přebytků zemědělské produkce. Regulace trhu se zemědělskými výrobky byla 

zajišťována Státním fondem tržní regulace (SFTR)44
, který vznikl v roce 1992. 

Jeho hlavním úkolem bylo zabezpečovat stabilitu trhu omezením rozsahu cenových 

výkyvů a působit jako záchranná síť pro zemědělské výrobce podporou garantovaných 

minimálních cen za zemědělské výrobky. Nejvíce regulovanými komoditami byly 

mléko a mlékárenské výrobky, obiloviny, jatečný skot a cukr (Mze 1996). 

Při přechodu k tržnímu hospodářství se zemědělci museli vyrovnat s rozpadem 

dřívějších trhů (RVHP). Zahraniční obchod se musel přeorientovat na trhy zemí ES. 

Významným krokem bylo dne 4. října 1993 uzavření Evropské dohody s ES 

(respektive s jeho členskými státy), která fungovala na recipročním principu a rušila 

kvantitativní dovozní omezení (podrobněji kapitola 5.1.1.2 Asociační dohody 

a kapitola 3.4 úvod). 

Z politického hlediska byl významný rok 1993, kdy hned na jeho počátku 

vznikly rozpadem ČSFR45 dva nástupnické státy - Česká republika a Slovensko. 

,.;Slovenská republika se stala nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, 

jehož podíl na celkové hodnotě agrárního vývozu činil 28,4 % a na celkové hodnotě 

agrárního dovozu 16,2 %"(MZe 1998). 

V oblasti zemědělské politiky se toho moc nezměnilo. Na podporu fmancování 

zemědělství (zejména komerčních úvěrů) byl založen v roce 1994 Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond (PRGLF). Fond měl poskytovat záruky za úvěry zemědělských 

podniků a pokud splní stanovené podmínky, může dotovat část úroků z úvěrů46 • 

5.3.3 Druhá polovina 90. let 

V druhé polovině transformačního období zemědělská politika opouští 

dosavadní liberální postoje a zaměřuje se na cílevědomější zásahy ke stabilizaci 

zemědělského sektoru (nástrojem je i nadále SFTR). 

Na začátku druhé poloviny 90. let byla dotační politika zaměřena na údržbu 

zatravněných pozemků, včelařství a zatravnění orné půdy. Dotační prostředky 

44 vznikl po rozdělení Československa z Federálního fondu tržní regulace 
45 Československá federativní republika 
46 Založení tohoto fondu bylo velmi důležité, protože nově vzniklé zemědělské společnosti neměly po transformaci 
bývalých JZD dostatek finančních prostředků nutných pro restrukturalizaci své výroby. Bankám se zemědělským 
podnikům moc půjčovat nechtělo, protože v nich spatřovaly riziko, že nebudou moci své závazky splácet. Proto 
záruky za svěřené peníze byly velmi vysoké a tudíž pro mnoho podniků nepřijatelné. A právě PGRLF měl poskytnout 
dostatečnou záruku za úvěry, aby jim pomohl získat finanční prostředky na modernizaci své výroby. 
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se přesunuly více ve prospěch řešení problematiky horších výrobních podmínek, 

zejména prostřednictvím dotačních titulů Údržba krajiny v kulturním stavu a Chov krav 

masného skotu. Byla posílena podpora na obnovu ovocných sadů, vinic a chmelnic 

(MZe 1998). 

Stanovují se minimální garantované ceny výkupu a sazby vývozních subvencí. 

Na rozdíl od EU tyto zásahy berou méně v úvahu tržní situaci a pokrývají menší okruh 

výrobků. 

Mimo výraznější celní ochrany a vývozních podpor postrádalo české 

zemědělství ve srovnání s EU tržní řády pro agrární produkci, širší uplatnění kvót 

i státních cenových garancí a zavedení přímých podpor výrobcům. V této fázi 

existovalo také minimální ekologické a sociální působení zemědělské politiky 

(Neumann 2004). 

V červenci roku 1996 se vláda ČR ve svém programovém prohlášení zavázala 

k ,.provádění venkovské politiky, podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, 

kfinancování ekologických postupů a stabilizaci potravinového sektoru" 

(Neumann 2004). 

Na základě nového zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 

začaly být navrhovány programy na rozvoj alternativních činností zemědělské výroby. 

Ty měly být novým nástrojem zemědělské politiky k údržbě krajiny, 

podpory ekologického zemědělství a méně příznivých oblastí. 

Tento zákon byl velmi důležitý nejen z toho hlediska, že jeho schválení bylo 

dlouho odkládáno, ale umožňoval přijmout opatření pro ochranu domácího agrárního 

trhu, která byla v souladu s uzavřenými mezinárodními dohodami. 

5.3.4 Závěr 90. let 

V létě roku 1997 Moravu zasáhla povodeň s jejímiž následky pomáhal 

zemědělcům vypořádat se PGRLF, který poskytl půjčky na obnovu hospodaření 

na pozemcích zasažených velkou vodou. Jinak se tento rok nelišil nijak od těch 

předchozích. I nadále nejvýznamnější formou podpory byly přímé dotace, 

jejich finanční objem byl ale snížen. 

V rámci PGRLF byly vyhlášeny tři základní programy: Provoz (řešil nedostatek 

fmancí na provozní účely), Zemědělec (pro dlouhodobé financování projektů ke zvýšení 
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efektivnosti zemědělských podniků) a Služby (podpora investičního rozvoje služeb 

pro výrobu). Kromě základních byly vyhlášeny ještě doplňkové programy: 

Krajina, Mládí a Agroregion. Navíc existovaly i jednorázové programy Restituent, 

Nabyvatel a TOZ (trvale se obracející zásoby) (Zemědělství 1998, ll s.). 

Skladba programů se rychle měnila (např. v roce 1996 kromě základních programů 

existoval jen program Restituent). 

V roce 1998 byly zavedeny platby na údržbu krajiny vyplácené na jeden hektar 

plochy, a sice celoplošně na veškerou zemědělskou půdu v závislosti na její bonitě. 

V roce 1999 tvořily platby z podpůrných programů (mimoprodukční formy zemědělství, 

ekologie, méně příznivé oblasti) již 50 % celkových výdajů ministerstva zemědělství 

(Regionální geografické aspekty transformace zemědělství České republiky). 

v 

5.4 Příprava Ceska na vstup do EU 

Velmi důležitý krok na cestě do EU udělala Vláda ČR v lednu roku 1996, 

kdy předala oficiální žádost České republiky o vstup do Evropské ume. 

Na základě detailní analýzy v jednotlivých zemích ucházejících se o členství v EU 

Komise doporučila, aby byla zahájena jednání s pěti zeměmi SVE včetně ČR. 

Oficiální jednání o přistoupení ČR do EU byla zahájena dne 31. března 1998. 

Bezprostředně po tomto datu začala vyjednávání o tom, zda je ČR schopna přijmout 

všechny závazky vyplývající z členství v EU. ČR si stanovila 1. leden roku 2003 

jako datum, kdy bude připravena vstoupit do Evropské unie. 

Oficiální jednání byla úspěšně zakončena dne 13. prosince 2002 

a přístupová smlouva byla podepsána dne 16. dubna 2003. 

5.4.1 Situace v letech 1998- 2001 

V roce 1997 v rámci dokumentu Agenda 2000 Evropská Komise defmovala 

program "Partnerství pro vstup", který měl pomoci uchazečským zemím v jejich 

přípravě na vstup do EU. Po vzájemných konzultacích mezi EU a ČR byly stanoveny 

konkrétní cíle a priority pro přijetí acquis, které rovněž budou součástí dokumentu 

''Národní program přípravy ČR na členství v EU" (NP AA). Ten byl každoročně 

aktualizován a upravován na základě již zrealizovaných cílů i hodnotících výsledků 

"Pravidelné zprávy o pokroku" EK. Na NP AA navazovala Implementační strategie 
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MZe, jejímž úkolem bylo rozpracovat jednotlivé priority do konkrétních kroků, 

včetně jejich finančního zajištění. Přibližně polovina právních předpisů, které musela 

ČR implementovat, se týkalo sektoru zemědělství. Tyto předpisy upravovaly provádění 

SZP i využívání společných fondů, zejména EAGGF. Proces přizpůsobování 

neznamenal jen převzetí právních norem EU, ale měl také vytvořit podmínky pro jejich 

realizaci. 

MZe v roce 1998 zpracovalo dokument "Národní program pro přijetí acquis 

v sektoru zemědělství", který vycházel z požadavků EK na "konkretizaci programu 

legislativního přizpůsobování a na zajištění institucionální základny pro aplikaci 

mechanizmů SZP včetně strukturálních otázek rozvoje venkova" (Zelená zpráva 1998). 

Národní plán byl sestaven podle struktury SZP, jejíž postupné přijetí bylo 

obsahem a cílem předvstupního procesu v oblasti zemědělství. Rovněž zohledňoval 

obsah a priority iniciativy EU "Partnerství pro vstup", vládního dokumentu 

"Hospodářská strategie ČR pro vstup do EU" a také souběžně připravované 

"Koncepce agrární politiky ČR". 

Aby nebylo nutné zavést výjimky či přechodná období po vstupu ČR do EU 

kladl Národní program největší důraz na následující opatření: 

• novelizaci právních předpisů ČR ve smyslu postupného začleňování jednotlivých 

částí acquis; 

• vybudování platební agentury pro přijímání předvstupní pomoci z EU v rámci 

programu SAPARD a ze strukturálních fondů EU; 

• vybudování intervenční orgamzace tak, aby odpovídala podmínkám, 

za jakých fungují takové agentury v EU; 

• příprava systémů regulace nabídky, tzn. produkčních kvót v těch sektorech, 

kde budou pravděpodobně existovat i po vstupu ČR do EU (např. mléko, cukr); 

• postupné zavádění systémů identifikace, registrace a klasifikace hospodářských 

zvířat; 

• příprava na přijetí pravidel zahraničního obchodu a intervenčních opatření; 

• příprava na přijímání systémů přímých podpor v oblasti rostlinné i živočišné výroby; 
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• realizace úkolů vyplývajících z již uskutečněných screeningů47 v sektorech potravin, 

obilovin, ovoce a zeleniny, veterinárních otázek, mléka a hovězího masa aj. 

(Zelená zpráva 1998, 68 s.). 

V březnu roku 1999 byl Radou ministrů zemědělství zemí EU schválen návrh 

na reformu SZP EU v rámci Agendy 2000. Tato nově schválená SZP 

na období let 2000- 2006 se stala předlohou zemědělské politiky ČR pro předvstupní 

období, jejíž příprava byla zahájena už na podzim roku 1998. 

Naše Koncepce agrární politiky před vstupem ČR do EU (dále jen Koncepce) 

byla schválena vládou v lednu roku 200048
. Při vytváření Koncepce byl zohledněn 

pracovní ternún vstupu ČR do EU (1. leden 2003). Z časového hlediska Koncepce 

rozděluje agrární politiku na dvě etapy. První etapa nazvaná "Revitalizace" se týká 

období let 1999 až 2001, druhá etapa "Adaptace" je zaměřena na období po roce 2001. 

Obě tyto etapy jsou postaveny na čtyřech základních pilířích zemědělské politiky ČR: 

• regulace trhu a podpora příjmů; 

• environmentální opatření; 

• modernizace a transformace podniků; 

• obecné služby a příprava na vstup do EU (Zelená zpráva 2002). 

Jednotlivé pilíře obsahují konkrétní programy, které mají své stanovené 

konkrétní cíle, nástroje a opatření zajišťující realizaci těchto cílů. 

Hlavním cílem první etapy byla stabilizace agrárního sektoru a jeho 

přizpůsobování podmínkám EU. V tomto období Koncepce předpokládala rozvoj 

institucí v souladu s Národním programem pro přijetí "acquis communautaire"49 

v sektoru zemědělství. Základní cíle byly v rámci možností naplňovány. 

Důraz byl především kladen na přípravu zemědělství ČR pro vstup do EU. 

47 V rámci screeningů dochází k porovnávání legislativy EU s odpovídajícími právními akty kandidátských zemí a 
k vytipování oblastí, které by později mohly být předmětem přechodného období. 
48 usnesením vlády č. 49 ze dne 12. ledna 2000 
49 společné právo EU 
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5.4.2 Situace v letech 2002 - 2003 

Jednou z nejvýznamnějších přijatých právních norem je zákon č. 128/2003 Sb., 

o SZIF a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 

který vytváří podmínky pro plnou realizaci SZP EU po přistoupení ČR k EU, 

a zavádí novou evidenci zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. Tyto zákony 

byly dále změněny zákonem č. 85/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(Zelená zpráva 2003). 

5.4.2.1 Zemědělská politika ve vztahu k EU 
Zemědělská politika se v tomto období vyznačovala pokrokem v harmonizaci 

opatření s opatřeními SZP EU. Většina legislativních opatření byla předkládána právě 

s cílem sladění s předpisy EU. 

I nadále pokračovala intenzivní příprava na zavádění prvků SZP tak, 

aby v okamžiku vstupu byly plně funkční všechny tržní orgamzace, 

stejně jako implementovány všechny směrnice od bezpečnosti potravin přes welfare 

zvířat až po ochranu životního prostředí. Podle EK měla ČR určité malé zpoždění 

jen v oblasti nových veterinárních předpisů a v oblasti modernizace zpracovatelských 

podniků, které se do konce roku 2003 podařilo úspěšně zvládnout50
. 

Dále bylo nutné vybudovat potřebné administrativní struktury 

a také Agentury SAPARD a SZIF, které budou nezbytné pro čerpání fmančních 

prostředků z EU. 

Dne 15. dubna 2002 bylo převedeno řízení pomoci v rámci programu SAPARD 

na Agenturu SAP ARD v rozsahu sedmi opatření (do konce roku 2002 bylo schváleno 

ještě osmé opatření). První kolo žádostí o podporu z tohoto programu proběhlo 

od 15. dubna do 15. května roku 2002. 

Národní program přípravy ČR na členství v EU byl v roce 2002 nahrazen 

dokumentem "Souhrn zbývajících úkolů ČR pro vstup do EU, jehož poslední 

vyhodnocení a aktualizace byly schváleny usnesením vlády ČR 

ze dne 9. července 2003. 

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unn byla podepsána 

dne 16. dubna 2003. 

50 Novela veterinárního zákona č. 13112003 Sb .• nabyla účinnosti dne l. července 2003. 
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5.4.2.2 Domácí zemědělská politika 
Přes meziroční pokles výdajů na zemědělskou politiku ze státního rozpočtu 

zhruba o 5,5 mld. Kč se celková úroveň podpor výrazně zvýšila. Bylo to zapříčiněno 

značným zvýšením podpor zemědělství ze strany spotřebitelů potravin, 

zejména v důsledku posílení směnného kurzu a zvýšení rozdílů mez domácími cenami 

zemědělských výrobců a referenčními (světovými) cenami (Zelená zpráva 2002). 

V tomto období došlo také k výraznější změně struktury dotací do zemědělství. 

Větší pozornost byla věnována podporám chovu krav bez tržní produkce mléka, 

ovcí a koz, na udržování genetického potenciálu zvířat, os1v a sadby, 

na ozdravování plodin a na zvyšování kvality osiv. Nově byl v roce 2002 zaveden 

podpůrný program na zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu 

a na podporu odbytu skotu. Naopak skončily dotace na podporu chovu dojených krav 

a na školní mléko. 

Celková úroveň podpor ale zůstala na stejné úrovni, pouze se změnila jejich 

struktura, která byla více orientována ve prospěch podpor na údržbu travních porostů 

pastvou a na ekologické zemědělství. To se odráží i v přímých platbách, 

kdy největší částky jsou vypláceny právě za údržbu krajiny a za uvedení orné půdy 

do klidu. Větší dotace byly v roce 2002 také poskytnuty na odbahňování rybníků 

což bylo v souvislosti s výraznou podporou poskytnutou zemědělským podnikům 

na kompenzaci škod způsobených povodněmi v srpnu roku 2002. 

Výrazné změny v činnosti SZIF pokračovaly i v tomto období. Jednalo se o: 

• vybudování 63 regionálních pracovišť a zřízení 7 pracovišť na úrovni NUTS II; 

• inovaci informačního systému; 

• zajištění administrace plateb v zemědělství v souvislosti se vstupem do EU; 

• přípravu informačních, výpočetních a agrárních systémů pro plnou funkční činnost 

SZIF; 

• zajištění certifikace SZIF (březen 1993) a akreditace SZIF jako platební agentury 

(duben 2004) (Zelená zpráva 2003). 

V ČR v roce 2003 pokračovala intenzivní příprava na zavádění prvků SZP tak, 

aby v okamžiku vstupu byly plně funkční všechny tržní organizace (obiloviny, olejniny, 

cukr, mléko), stejně jako implementovány všechny směrnice od bezpečnosti potravin 

přes welfare zvířat až po ochranu životního prostředí" (Zelená zpráva 2003). 
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V roce 2003 byly vládou schváleny Horizontální plán rozvoJe venkova 

(HRDP - Horizontal Rural Development Plan) (pro období 2004 - 2006), 

který byl připravován v souladu s nařízením EU o podporování rozvoje venkova 

prostřednictvím EAGGF a Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství (OP Zemědělství). Ani jeden z nich však nebyl do konce roku 2003 

schválen EK. 

5.4.3 Dojednané podmínky 

Přístupová jednání o kapitole 7 "Zemědělství" byla započata v červnu roku 2000 

a díky své složitosti a značnému rozsahu byla uzavřena až po 2,5letém snažení na 

summitu v Kodani dne 13. prosince 2002. 

Základním cílem bylo "udržet a posílit konkurenceschopnost českých zemědělců, 

nikoli jen z hlediska přímých plateb, ale i z pohledu výrobních kvót, rozvoje venkova 

a potřebných ochranných opatření pro zajištění ochrany českého trhu" (článek 

z euroskopu kapitola 7-pořádně ocitovat). 

Pro potřeby vyjednávání byla celá kapitola "Zemědělství" rozdělena 

na dva celky. První z nich zahrnovala veterinární a fytosanitární oblast, 

která byla nezbytná pro zabezpečení zdraví zvířat a nezávadnosti potravin na vnitřním 

trhu. Druhá část se věnuje jednotlivým komoditám a zabývá se i rozvojem venkova. 

V červnu roku 2002 uzavřela ČR veterinární a fytosanitární část. Ve veterinární 

oblasti ČR vyjednala uznání statutu "země prosté nákaz" ve vztahu k obchodu 

se skotem či prasaty. Dále byla projednána problematika ohledně zacházení 

se živočišnými odpady, ochrana zvířat před týráním, opatření ohledně nákaz zvířat, 

obchodu se živými zvířaty a živočišnými produkty. Kvalita osiv a rostlin, registrace 

přípravků na ochranu rostlin a ochrana rostlin před škodlivými organismy byly 

prodiskutovány v oblasti fytosanitární (SZIF najít a doplnit citaci). 

Pro podniky, které pak nestačí do vstupu ČR do EU splnit přísné hygienické 

normy a pravidla pro welfare zvířat, byla vyjednána v této oblasti dvě přechodní období. 

První bude trvat do konce roku 2006 pro 41 zpracovatelských potravinářských podniků, 

druhé do 31. prosince 2009 pro 9 podniků s klecovými chovy nosnic, protože nesplňují 

podmínky týkající se technických požadavků na výšku klece (Zelená zpráva 2002). 

U vybraných druhů zemědělského zboží ČR vyjednala pro jednotlivé komodity 

kvóty a limity, které jsou v řadě případů vyšší než produkce v roce 2001 či v roce 2002. 
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V závěrečných fázích přístupových jednání dokonce ČR vyjednala navýšení 

objemu prostředků na rozvoj venkova ze 380 na 480 mil. eur (pro období 2004- 2006). 

Jejich využití bude mít na starosti "Horizontální plán rozvoje venkova", 

který bude určovat rozsah a cíle využití těchto prostředků v souladu s příslušným 

nařízením. Připočteme-li nezbytné kofinancování ČR v rozsahu nejméně 120 mil. eur, 

bude k dispozici pro tyto tři roky částka nejméně 18 mld. Kč. Roční objem prostředků 

se tak oproti současnosti zvýší více než dvojnásobně. Význanmá část prostředků bude 

směřovat do opatření, jako jsou pomoc znevýhodněným oblastem LFA (cca 3 mld. Kč), 

podpora agroenvironmentálních opatření - např. údržba trvalých travních porostů 

(cca 1,5 mld. Kč) či ekologické zemědělství (cca 0,5 mld. Kč), což by mělo významně 

přispět ke zlepšení finanční situace takto podnikajících zemědělců (Vláda ČR 2006). 

Jednání se také týkala připravenosti ČR úspěšně zvládnout prostřednictvím 

národních platebních agentur příjem fmančních prostředků z EU, zejména z EAGGF. 

Česká republika proto tento účel vytvořila dvě platební agentury - Agrární platební 

agenturu (AP A) a Státní zemědělský intervenční fond, který byl vytvořen 

při Ministerstvu zemědělství. Z důvodu zpoždění přípravných prací při vytváření 

platebních agentur došlo v říjnu roku 2003 ke sloučení obou připravovaných agentur 

do jedné. Přípravou agentury byl nakonec pověřen SZIF, který bude zodpovídat 

za správu obchodního mechanizmu. ČR také musela prokázat schopnost vytvoření 

a zajištění bezchybného provozu Integrovaného administrativního a kontrolního 

systému (IACS) a dalších databází, jako je například Účetní datová síť zemědělských 

farem (F ADN). Státní veterinární správa a celní správa pak budou zodpovědné 

za příslušné řídící úkoly. 

Co se týče podmínek pro přímé platby, ČR vyjednala možnost dorovnání 

přímých plateb z národních zdrojů (tzv. Top-Up) o 30% nad navrhovanou výši přímých 

plateb. Tedy při startovací výši plateb 25 % v roce 2004 se může výše podpor vyšplhat 

až na 55 %. Každým rokem v období let 2004 - 2006 bude tato úroveň narůstat o 5 %. 

Od roku 2007 budou platby navyšovány o 1 O %, přičemž k úplnému dorovnání přímých 

podpor s EU je plánováno na rok 2013. U komodit, kde ČR poskytovala vyšší přímou 

podporu v roce 2003, je možné dorovnání na úroveň 2003 plus 1 O %, maximálně však 

do unijní výše (např. krávy bez tržní produkce mléka, ovce). U přímých plateb 

na škrobové brambory může ČR od vstupu navyšovat rovnou na 100 % unijní výše. 
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Jen tak pro zajímavost jednalo se také o našich národních pokladech pivu a vínu. 

Chráněné zeměpisné označení pro své pivo získal pivovar v Českých Budějovicích 

("Budějovické pivo" a "Českobudějovické pivo"). U vína vznikly dvě vinařské zóny -

A pro Čechy a B pro Moravu, zde byla udělena výjimka, že se nemusí destilovat vedlejší 

produkty vznikající při výrobě vína. Pro novou výsadbu vinic byly vyjednány 2 % z výměry 

vinic před vstupem (270 - 300 ha). 

5.5 Pomoc před vstupem do EU 

Před vstupem do EU se české zemědělství nemuselo spoléhat jen na podporu 

ze státního rozpočtu, ale mohlo využívat programy, které měly pomoci kandidátským 

zemím překlenout období příprav. Základní programy v předvstupním období, 

které měly sloužit k čerpání prostředků z fondů EU, byly programy SAP ARD, PHARE 

a ISPA. 

5.5.1.1 Program SAP ARD51 

Hlavním cílem "Speciálního předvstupního programu pro zemědělství 

a rozvoj venkova" byla pomoc se zaváděním předpisů týkajících se SZP a dále měl 

program pomáhat s řešením strukturálních změn v zemědělském sektoru a na venkově. 

V oblasti zemědělství bylo nejdůležitějším úkolem posílení 

konkurenceschopnosti prvovýroby a zpracovatelských odvětví, dosažení vysoké kvality 

zemědělských a potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, 

dokončení restrukturalizace zemědělských a zpracovatelských podniků a posílení pozice 

zemědělské prvovýroby na trhu. 

Za tímto účelem byly v ČR schváleny tři prioritní oblasti. 

Necelých 60% příspěvků bylo zaměřeno na posílení konkurenceschopnosti zemědělství 

a na přijmutí a prosazení příslušných norem EU. Druhou prioritní oblastí se stal 

s 113 prostředků rozvoj venkova a zbytek byl věnován opatřením k implementaci 

programu SAP ARD (Ministerstvo fmancí 2005). 

51 Special Accesion Programe for Agriculture and Rural Development 
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Přehled priorit a opatření v programu SAP ARD: 
Priorita 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 
Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku 

1.2 Zlepšování zpracování a marketingu zemědělských produktů a produktů 
z rybolovu 

1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality, pro kvalitu potravin a ochranu 
spotřebitele 

1.4 Meliorace a pozemkové úpravy 
Priorita 2 -Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí 
Opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury 

2.2 Rozvoj a diverzifikace hospodářských činností zajišťujících rozmanitost 
aktivit a alternativní zdroje příjmů 

2.3 Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí 
a uchování krajiny 

Priorita 3 -Příprava podmínek pro plné využití programu 
Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání 

3.2 Technická pomoc (Přínos programu SAP ARD pro ČR) 

Kandidátské země mohly program SAP ARD využívat v časovém rozmezí 

let 2000 až 2006, maximálně však do konkrétního data vstupu kandidátské země 

do Evropské unie. Za program odpovídalo v České republice Ministerstvo zemědělství 

(MZe) a Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). 

Pro spuštění programu SAP ARD stanovila EK tři základní podnúnky: 

• První podmínkou bylo vytvoření základního programového dokumentu pro program 

SAP ARD v ČR. Tím byl Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky 

na období 2000- 2006, který zpracovalo MZe a MMR. Oficiální verze plánu byla 

předložena Komisi dne 27. dubna 2000, česká verze byla schválena o rok později 

dne 7. března 2001; 

• Druhou podmínkou byla Víceletá finanční dohoda mezi ČR a Komisí ES. 

Ta stanovovala technický, právní a správní rámec pro Program rozvoje zemědělství 

a venkova. Po schválení Parlamentem ČR a Senátem ji dne 18. října ji podepsal 

i prezident; 

• Poslední podmínkou byla akreditace Agentury SAP ARD. Ta vznikla 

dne 15. dubna 2002 jako součást MZe, od 1. ledna 2004 přešla pod SZIF. 

Jejím úkolem bylo plnění realizační a platební funkce programu (SZIF SAP ARD). 
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Program SAPARD byl v ČR zahájen v dubnu roku 200252
, kdy byl vyhlášen 

příjem žádostí na sedm z celkových devíti opatření. Smlouvy bylo možné uzavírat 

až do 31. prosince 2003. Za tuto dobu bylo uzavřeno 1692 smluv na částku 4,5 mld. Kč. 

Proplácení projektů bylo ukončeno dne 30. listopadu 2005, kdy byla celá alokace 

let 2000- 2003 vyčerpána. Celkem byla na 1495 projektů potřeba částka 3,9 mld. Kč. 

Zbývající závazky byly uhrazeny ze záruční sekce EAGGF v rámci Horizontálního 

plánu rozvoje venkova do konce roku 2006. Po vstupu do EU na program SAP ARD 

navázal zejména Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

(SZIF Závěrečná zpráva o programu SAP ARD v ČR). 

Na program SAPARD každoročně EU uvolňovala 520 nůl. eur pro všech deset 

kandidátských zemí. Hlavními kritérii pro rozdělení této částky do jednotlivých zemí 

byl počet zemědělců, plocha zemědělské půdy, HDP na obyvatele, kupní síla 

a specifická situace teritoria. Z této částky měla ČR nárok na 22 mil. eur/rok. EU téměř 

nikdy nefmancovala projekty úplně sama z vlastních prostředků, to bylo pouze 

ve výjimečných případech 53
. Na spolufmancování se podílel i stát nebo sám žadatel. 

Jejich podíl spočíval na druhu projektu, tzn. zda projekt vytváří výnosy 

(podíl fmancování pak byl - 50 % žadatel, 37,5 % EU a 12,5 ČR) a nebo nikoli 

(pak podíl fmancování byl - 75 % EU, 25 % ČR). Navíc se předpokládalo, 

že fmanční prostředky se budou poskytovat v podílu 2:1 mezi projekty v sektorech 

zemědělství a rozvoje venkova (Ministerstvo financí 2005). 

U všech projektů programu SAP ARD docházelo před jejich proplacením 

ke kontrole příjemce pomoci, aby se zabránilo překrývání financování z různých 

předvstupních programů. Tato kontrola byla také prováděna v rámci poskytování dotací 

ze státního rozpočtu. 

Kontrolou jednotlivých projektů byla pověřena Agentura SAP ARD, 

která ji může provádět buď: 

• před realizací projektu (před výběrem projektů a podepsáním smlouvy), 

tzv. předběžné kontroly (ex-ante); 

• v průběhu realizace projektu (před proplacením projektu/etapy projektu), 

tzv. průběžné kontroly (interim); 

52 podrobněji kapitola 3.4.2.1 
53 pouze na opatření zaměřená na technickou a odbornou pomoc 
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• po ukončení realizace projektu (po proplacení vynaložených výdajů do 3 let 

od poslední platby), tzv. následné kontroly (ex-post) (SZIF Závěrečná zpráva 

o programu SAP ARD v ČR). 

V současné době lze již říci, že program SAP ARD splnil svoji roli. 

Nastavení tohoto programu výrazně ovlivnilo jeho finanční efektivitu. 

Nabídka opatření pokryla prakticky většinu úzenú ČR. Navíc také tento program 

dokázal pružně reagovat na nečekané živelné události a to například vyhlášením 

mimořádného povodňového kola v roce 2002. 

Všechny poznatky získané při implementaci programu SAP ARD pak 

významnou měrou přispěly k úspěšnému a rychlému zahájení čerpání fmančních 

prostředků ze strukturálních fondů po vstupu ČR do EU. 

Tabulka 7: Podíl jednotlivých priorit na celkovém objemu podpor z programu 
SAPARD54 

finanční 
počet 

Priorita pomoc v mil. %podíl 
projektů 

Kč 

1. Zvýšení konkurenceschopnosti 
1 148 2 596,8 62,9 

zemědělství 

2. Trvale udržitelný rozvoj 
409 1 497,2 36,3 

venkovských oblastí 

3. Odborná pomoc 53 32,3 0,8 

Celkem 1 610 4 126,3 100 

Zdroj: SZIF (2006): Přínos programu SAP ARD pro CR. 
http://www.szif.cz/irj/go/km/docs/apa _anen/es/dokumenty_ ke_ stazeni/sapard/11603926 
14859.pdf 

54 Z programu SAPARD bylo hrazeno 94.4% všech finančních prostředků, zbytek 5,6% proplacen z programu 
HRDP díky vyčerpání veškerých alokovaných prostředků na program SAPARD. 
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5.5.1.2 PHARE 
Fond PHARE založený roku 1989 měl napomoci překlenou hospodářskou 

a politickou propast mezi zeměmi bývalého východního bloku a západní Evropy. 

Na základě ukončení transformací v postkomunistických zemí, došlo v roce 1997 

k reformě tohoto programu. Od roku 1998 se fond více zaměřoval na plnění 

stanovených priorit pro vstup do EU. 

Projekty Národních programů PHARE realizované v letech 1998 - 2006 byly 

zaměřeny do několika prioritních oblastí. Kromě oblasti fmancí, vnitra, spravedlnosti, 

rozvoje občanské společnosti a životního prostředí, se některé z nich zaměřovaly 

i na oblast zemědělství (Mahovská 2007; další informace v kapitole 5.1.1.1). 

5.5.1.3 ISPA55 

Nástroj předvstupních strukturálních politik byl založen dne 21. června 1999 

a byl zaměřen na fmancování velkých infrastrukturních projektů v oblastech životního 

prostředí a dopravy. Kandidátským zemím byla poskytnuta fmanční pomoc zejména 

v oblastech znečištění vod56
, ovzduší a odpadového hospodářství (Moravskoslezský 

kraj ISPA) 

Navíc ISPA představuje politiku, navrženou pro období přechodu mezi finanční 

podporou poskytovanou ze strany EU třetím zemím (PHARE) a finanční podporou 

určenou pro členské země (Kohezní fond). To znamená za prvé, že ISP A zahrnuje rysy 

obou typů pomoci, a za druhé, že se bude vyvíjet směrem ke Koheznímu fondu spolu 

s tím, jak se vstup bude přibližovaL Se vstupem do EU byly projekty ISP A překlopeny 

do Fondu soudržnosti. 

55 Instrument for Structural Policies for Pre-accession 
56 Na znečištění vod mělo hlavní podíl i zemědělství, proto tu program ISPA zmiňuji. 
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6 Zemědělská politika po vstupu do EU 
v letech 2004 - 2006 

Zemědělská politika byla po vstupu do EU do značné míry předurčena 

Přístupovou smlouvou a rozhodnutími vykonanými do konce roku 2003. 

V období let 2004 - 2006 se pak musela zemědělská politika a agrární sektor ČR 

připravit na zásadnější změny, které měly nastat po roce 2006, kdy z pohledu SZP EU 

začalo platit nové programovací období (2007- 2013). 

Protože jsme vstoupili do EU v již probíhajícím programovém období, 

byla naše koncepce zemědělské politiky v následujících letech rozčleněna do tří period: 

vstupní období (pro roky 2004 - 2006), období přizpůsobení (pro roky 2007 - 2010) 

a závěrečné období vyrovnání (pro roky 2011 - 2013). V tomto "přechodném období" 

by se naše zemědělství mělo plně adaptovat na evropský model a po roce 2013 by mělo 

plně využívat všechny možnosti podpor, jaké budou nút staré členské země. 

Pro naší zemědělskou politiku po vstupu do EU začal také platit nový systém 

a nová struktura národních podpor zemědělství a venkova, které od této doby musely 

být schvalovány Evropskou komisí. Největší část podpor v roce 2004 i 2005 tvořily 

doplňkové přímé platby. Druhou nejpočetnější skupinu tvořily dotační programy 

poskytované podle ,,Zásad"57
, které navazovaly na obdobné nebo stejné programy 

předchozích let. Jenom některé programy z předchozích let byly ukončeny 

nebo přesunuty či jinak strukturovány (Zelená zpráva 2005). 

Změny nastaly i v agrárním zahraničním obchodu, kterým se stal obchod 

mimo společné území EU, tedy s tzv. třetími zeměmi. Pro obchod s nimi se uplatňovaly 

společné celní předpisy, společný celní sazebník a další obchodní mechanismy SZP EU 

pro regulaci dovozu i vývozu. 

V období let 2004 - 2006 jsme měli možnost na rozvoj zemědělství a venkova 

čerpat finanční prostředky z těchto zdrojů: 

57 podmínky, které jsou stanoveny pro poskytnutí finančních podpor formou dotací na základě vyhlášených programů 
MZe 
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A. Podpory ze zdrojů EU: 

1. Podpory v rámci Společné zemědělské politiky CSZP): 

1.1 Tržní opatření v rámci Společné zemědělské politiky; 

1.2 Přímé platby (Jednotná platba na plochu SAPS). 

2. Podpory v rámci Společné politiky rozvoje venkova (Strukturální politika): 

2.1 Operační program "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" 

(OP Zemědělství); 

2.2 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). 

B. Podpory ze zdrojů státního rozpočtu ČR: 

1. Národní komplementární platby před vstupem do EU (jen rok 2004); 

2. Národní komplementární platby po vstupu do EU (Top-Up); 

3. Státní pomoc- národní podpory po vstupu do EU (State aid) (Zemědělství 2003). 

6.1 Podpory ze zdrojů Evropské unie 

6.1.1 Tržní opatření v rámci SZP 

Tržní opatření vycházejí z ustanovení Společných organizací trhu (SOT), 

přičemž pro každou komoditu jsou schváleny různé podmínky. Realizací těchto opatření 

byl v ČR pověřen SZIF, kterému byla v roce 2004 udělena akreditace Platební 

agentury58 pro provádění opatření SZP fmancované ze záruční sekce EAGGF. 

Mezi tržní opatření patřily zejména intervenční nákupy zemědělských výrobků 

a potravin, jejich skladování a prodej, produkční kvóty, uvádění půdy do klidu, 

tarifní opatření v rámci agrárního zahraničního obchodu EU, exportní a importní 

licence, exportní subvence, speciální prémie u vybraných komodit, uplatňování systému 

záruk pro zemědělské výrobky a potraviny, podpora spotřeby mléka ve školách 

(Zemědělství 2003). 

6.1.2 Přímé platby 

Pro čerpání fmančních prostředků z EU se ČR zavázala používat zjednodušený 

systém přín1ých plateb nazývaných režim jednotné platby na plochu. 

58 Jejím úkolem je zprostředkovávání a kontrola veškerých finančních toků mezi EU a agrokomplexem. 
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6.1.2.1 Jednotná platba na plochu (SAPS) 
Její podstatou bylo rozdělení financí z EU na stejné částky na způsobilý hektar 

zemědělské půdy až do výše, která byla schválená přístupovými dohodami. Způsobilým 

hektarem se myslí orná půda, trvale travní porost, sad, chmelnice, vinice, zahrada 

a v roce 2006 k nim přibyla školka nebo jiná kultura. Základním limitem výše byla 

úroveň 25 %podpor zemí EU- 15. Postupně se měla tato částka navyšovat až do výše 

100 % (nejpozději v roce 2013). ČR měla možnost navýšit tuto částku podporou 

ze státního rozpočtu (viz kapitola 4.2.2). 

Pro rok 2004 byla přidělena ČR národní obálka ve výši 198,94 mil. Eur, 

která měla být rozdělena na zemědělskou plochu o výměře 3 525 355 ha (stanovena 

ke dni 19. dubna 2004) (Zemědělství 2003, 37 s.). Platba byla podmíněna registrací 

půdních bloků do systému LPIS59
. Navíc zemědělec musel dodržovat státem stanovené 

minimální podmínky správné zemědělské praxe i ochrany životního prostředí 

(cross-compliance - GAEC). Pro nárok na podporu byla stanovena minimální výměra 

zemědělské půdy a to nejméně 1 ha v součtu půdních bloků. 

Celý systém SAPS měl přinést zjednodušení systému poskytování přímých 

plateb a jejich kontrol i měl snížit nebezpeční nevyčerpání některých plateb. 

Příloha 1 - V mapě na první pohled upoutá oblast Vysočiny, je to z důvodu 

vysokého podílu zemědělské i orné půdy, podobná situace je i v Plzeňském kraji. 

Okresy Praha Východ a Praha Západ těží z polohy hlavního města, a jejich úkolem je 

ho dobře zásobovat. Naopak vyšší polohy mají menší podíl zemědělské půdy. 

6.1.2.2 Oddělená platba na cukr 
Na výrobu cukru měla zásadní vliv reforma trhu s cukrem, která byla spuštěna 

dne 1. června 2006. Ta měla postupně snižovat minimální ceny cukrové řepy určené 

k výrobě cukru, což u pěstitelů bude znamenat finanční ztráty. Proto se EU rozhodla 

uhradit tuto ztrátu příjmů zavedením kompenzačních opatření např. oddělenou platbou 

za cukr (SSP). 

Oddělená platba za cukr je navázána na uznání a zařazení do systému SAPS. 

Žadatel musí mít zemědělskou půdu evidovanou v LPIS a dále musel mít uzavřenu 

smlouvu na dodávku cukrové řepy s výrobcem cukru v ČR. Žádost byla uznána pouze 

59 Land Parcel Identification System= registr zemědělské půdy pro evidenci jejího využití 
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tehdy, když byla přiznána jednotná platba na plochu pro rok 2005 a žádost musela 

být také podána pro rok 2006 (Sýkora 2006). 

6.1.3 Operační program Rozvoj venkova a multifunkční 
zemědělství 

Na základě předloženého Národního rozvojového plánu, EK schvaluje 

po dohodě s příslušným státem tzv. Rámec podpory Společenství (RPS). 

Řídícím orgánem RPS je pro ČR určeno MMR60
, které nese zodpovědnost za řízení 

poskytované pomoci ze strukturálních fondů a zabezpečuje celkovou koordinaci všech 

operačních programů. Česká republika má v RPS připravené 4 sektorové operační 

programy61 (viz níže) a jeden regionální - Společný regionální operační program 

(SROP). 

1. OP Infrastruktura (MŽP); 

2. OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (MZe); 

3. OP Rozvoj lidských zdrojů (MPSV); 

4. OP Průmysl a podnikání (MPO) (MMR Rámec podpory Společenství 2004 - 2006). 

Operační program "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" 

(dále OP Zemědělství) je základním programovým dokumentem pro agrární oblast, 

který byl schválen EK dne 14. dubna 2004. Měl podporovat zemědělskou prvovýrobu, 

včetně zpracování zemědělských produktů, a sloužil také na podporu lesního a vodního 

hospodářství, čímž přispíval k zajištění trvale udržitelného rozvoje venkova. 

Základní koncepční rámec byl připraven MZe a vycházel z analýzy ekonomické 

a sociální situace v zemědělství a venkovského prostoru. Měl navazovat na cíle 

a principy stanovené v koncepci agrární politiky v období před vstupem do EU. 

V těch regionech, ve kterých přírodní podmínky umožňovaly intenzivní 

zemědělskou výrobu, byl důraz kladen na rozvoj konkurenceschopného zemědělství. 

V oblastech s extenzivním obhospodařováním půdy byl spíše upřednostňován rozvoj 

dalších funkcí zemědělství, lesního a vodního hospodářství s vazbami na rozvoj aktivit, 

které s nimi souvisejí, popř. je doplňují. 

60 Ministerstvo pro místrú rozvoj 
61 V závorce jsou uvedeny ministerstva, která jsou pověřena řízením jednotlivých OP- MŽP- Ministerstvo 
životního prostředí, MPSV- Ministerstvo práce a sociálních věcí, MPO- Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
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Operační program měl napomoci k lepším technologiím, k větší ochraně 

a zlepšení životního prostředí, k snižování rozdílů v sociálních podmínkách, 

k lepší věkové a vzdělanostní struktuře obyvatelstva a dalším dílčím cílům, které měly 

zlepšovat kvalitu života obyvatel na venkově. 

OP Zemědělství je koncipován do 3 priorit, které jsou dále rozpracovány 

na jednotlivá opatření a po do patření: 

• Priorita I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu 

hospodářství 

• Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků 

Kromě investic do zemědělství slouží k podpoře mladých začínajících zemědělců 

a na zvýšení různorodosti zemědělských činností. V rámci osmi investičních záměrů 

lze podpořit například přestavbu stávajících zařízení pro chov skotu, prasat, ovcí, 

či slepic; modernizaci strojového parku nebo lze podpořit výroba, zpracování 

a přímý prodej zemědělských výrobků apod. 

• Opatření 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských yýrobků a jejich marketing 

Toto opatření se týká zpracování masa, mléka a mléčných výrobků, ovoce 

a zeleniny a produktů mlýnského průmyslu. 

• Opatření 1.3 Lesní hospodářství 

Prostředky mohou být využity na obnovu lesa poškozeného přírodními kalamitami, 

na zavádění preventivních opatření, či na zalesňování zemědělsky nevyužívaných 

půd a péči o mladé lesní kultury. 

• Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělání 

• Opatření 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 

Podpora je zaměřena na pozemkové úpravy (protierozní a protipovodňová opatření), 

na zajištění zemědělských vodních zdrojů (obnova a rekonstrukce rybníků), 

ale také například na podporu aktivit blízkých zemědělství (výstavba zařízení 

pro agroturistiku). 

Za zmínku stojí podopatření 2.1.4 Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+). 

Tento program je určen venkovským oblastem a jeho cílem je podněcovat 

a podporovat subjekty na místní úrovni při realizaci originálních strategií 

udržitelného rozvoje, jejichž cílem je zlepšování kvality života, a které mohou být 

realizovány i v dalších venkovských oblastech. 
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• Opatření 2.2 Odborné vzdělávání 

Cílem je organizace kurzů a seminářů pro zemědělce, lesníky zpracovatele 

rostlinné a živočišné výroby. 

• Opatření 2.3 Rybářství 

Je zaměřeno na oblast chovu, zpracování a prodej ryb. 

• Priorita III. Technická pomoc 

• Opatření 3.1 Technická pomoc 

Financuje operace související s řízením, implementací, monitorováním a kontrolou 

OP Zemědělství (Zelená zpráva 2004). 

Všichni příjemci podpor z jednotlivých opatření museli vypracovat žádost, 

která zahrnovala identifikaci, hodnocení a přípravu projektu včetně finančního plánu. 

Realizace projektu musela probíhat podle uzavřených smluv a samozřejmě ke konci 

docházelo ke kontrole projektu hlavně jeho fmanční stránky. Jednotlivé programy 

pak měly své specifické podmínky. 

Za tři roky proběhlo cekem 12 kol žádostí o podporu, kdy bylo přijato přibližně 

4 500 žádostí. Každé kolo bylo zaměřeno na jiná opatření a podopatření. V prvním roce 

nebyla proplacena žádná žádost, v roce 2005 bylo proplaceno 356 projektů 

a v roce 2006 už to bylo 1 566 projektů (Výroční zpráva o operační programu 

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2005, 2006). 

OP Zemědělství byl důležitý nejen z hlediska zlepšení hospodářské výroby, 

ale byl přínosem pro rozvoj nůmoprodukčních funkcí zemědělství. Nejvíce využívané 

opatření Investice do zemědělského majetku pomohlo nmoha zemědělcům vyměnit 

zastaralou zemědělskou techniku a zmodernizovat stávající zařízení chovu skotu, prasat, 

ovcí a koz. Tyto investice napomohly i k tolik potřebné vyšší efektivitě práce, 

ke snížení nákladů na pracovní sílu a ke zvýšení kvality produktů, což se odrazilo 

ve zvýšení podílu sektoru na tvorbě HDP a zaměstnanosti ČR. V novém fmančním 

období let 2007 - 2013 byl program OP Zemědělství nahrazen Programem rozvoje 

venkova a Operačním programem rybářství. 

73 



6.1.4 Horizontální plán rozvoje venkova 

V období po vstupu ČR do EU se její zemědělská politika řídila i podle HPRV. 

Byl to programový dokument, ve kterém byla řešena problematika rozvoje zemědělství, 

venkova a jeho přírodních zdrojů a který byl financován výhradně z veřejných zdrojů. 

Jeho hlavním cílem bylo zmírnit rozdíly v rentabilitě podniků v méně příznivých 

oblastech, které vyplývaly z rozdílných přírodních podmínek, měl zlepšit věkovou 

strukturu zemědělců, zvýšit kvalitu zemědělské půdy, zachovat i rozvíjet biodiverzitu 

a udržovat vzhled kulturní krajiny na celém zemědělském půdním fondu ČR. 

Opatření v rámci tohoto programového dokumentu byla spolufinancovány ze strany EU 

ze záruční sekce EAGGF (Zelená zpráva 2003). 

Všechny dílčí cíle lze pak shrnout pod jeden hlavní: "Trvale udržitelný rozvoj 

zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů" (Zelená zpráva 2004). Pro dosažení 

tohoto cíle byla schválena následující opatření: 

• Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ); 

• Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA); 

• Agroenvironmentální opatření (AEO); 

• Lesnictví; 

• Zakládání skupin výrobců (ZSV); 

• Technická pomoc (TP). 

V roce 2004 byla skutečně realizována pouze tři opatření: Méně příznivé oblasti 

a oblasti s environmentálními omezeními; Agroenvrionmentální opatření a Lesnictví. 

O rok později k nim přibyla opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

a Zakládání skupin výrobců. Opatření Technická pomoc nebylo v rámci programu 

HRDP doposud realizováno. Činnosti zajišťující monitoring, vyhodnocování 

a komunikaci s veřejností byly prováděny na národní úrovni členského státu 

a fmancovány pouze z národních zdrojů (Výroční hodnotící zpráva o programu 

Horizontální plán rozvoje venkova ČR za rok 2006). 
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6.1.4.1 Předčasné ukončení zemědělské činnosti 
Toto opatření umožňovalo zemědělcům starším 55 let ukončit aktivní 

zemědělskou činnost a s pomocí podpor je zabezpečit do dalších let. Tím se měl 

vytvářel prostor pro nástup mladých zemědělců, kteří měli zlepšit ekonomickou 

životaschopnost zemědělských podniků, což mělo přispět k posílení ekonomické 

a sociální stránky života na venkově. 

Základní podmínkou bylo, že do programu museli vstoupit dva subjekty, 

postupitel, který zemědělský podnik předávat a nabyvatel, který podnik přebírat. 

Oba museli splňovat několik podmínek. Postupitel kromě věku musel provozovat svoji 

komerční zemědělskou činnost nejméně 1 O let, z toho 3 roky v předávaném podniku. 

Nabyvatel musel být mladší 40 let a zavazoval se, že bude v zemědělském podniku 

provádět zemědělskou činnost a nepřevede získaný majetek po dobu 5 let. Samozřejmě 

měl mít potřebné vzdělání a měl by být schopen vytvořit předpoklady pro zvýšení 

ekonomické životaschopnosti zemědělského podniku. Zajímavostí Je, 

že v předvstupním období žádný podobný podpůrný mechanismus v dotační politice 

MZe nebyl. 

Podpora měla formu čtvrtletní dávky, mohla být vyplácena maximálně po dobu 

15 let nebo do dosažení věku 75 let. 

Nevíce bylo toto opatření využíváno v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč, 

tedy v oblasti Vysočiny, kde zemědělství patří mezi tradiční způsoby obživy. 

Hospodářství je většinou předáváno z otce na syna, takže půda nepřipadá nikomu 

cizímu. Z hlediska roznústění podpory do jednotlivých okresů mapa ukazuje, že je toto 

opatření využíváno v okresech, jejichž přírodní podmínky JSOU rentabilní 

pro zemědělskou výrobu (Polabí- především okresy Nymburk, Kolín a v oblasti Loun, 

Kladna a Litoměřic) (mapa viz Příloha 2). 

6.1.4.2 Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními 
Cílem opatření bylo zajistit odpovídající příjmy podnikům hospodařících 

ve ztížených podmínkách62
, což mělo například přispět k udržení krajinného rázu, 

k ochraně ostatních přírodních zdrojů (hlavně vodních zdrojů) i podpořit hospodaření 

šetrné vůči životnímu prostředí. 

62 Tyto oblasti byly vymezeny s ohledem na přírodní, ekonomické a demografické podmínky ČR. 
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Žadatel o vyrovnávací příspěvek se zavazoval, že na této zemědělské půdě bude 

hospodařit po dobu minimálně 5 let v souladu se zásadami správné zemědělské praxe. 

Méně příznivé oblasti byly rozděleny do tří skupin na: "Horské oblasti" (HA, H8
); 

"Ostatní méně příznivé oblasti" (OA, 0 8
) a "Oblasti se specifickým omezením" (S)63

. 

Každá skupina byla vymezena na základě určitých kritérií. Pro Horské oblasti 

byla určující nadmořská výška území obce nebo katastrálního území a sklonitost 

obdělávané půdy. U Ostatních méně příznivých oblastí byla hlediskem vymezení 

výnosnost půdy na úrovní NUTS IV, hustota zalidnění na úrovni NUTS III a podíl 

pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybolovu. Výnosnost půdy a sklonitost terénu byla 

hlavním kritériem pro vymezení Oblastí se specifickým omezením. 

Oblasti s environmentálními omezeními se nacházely v I. zóně NP nebo CHKO, 

kde nesměla být aplikována hnojiva. 

Podpora měla formu vyrovnávacího příspěvku na hektar travního porostu 

kompenzujícího ze 100% újmu v hospodaření v dané oblasti. 

Příloha 3 -Tato mapa jasně ukazuje vymezení méně příznivých oblastí. Nevyšší 

dotace získávají oblasti našich nevyšších pohoří - Šumava, Krušné hory, Krkonoše, 

Jeseníka, Bílé Karpaty. O něco nižší dotace na ha zemědělské půdy obdrží i okresy 

Vysočina a oblasti Brd. 

6.1.4.3 Agroenvironmentální opatření 
Již v předvstupním programu SAP ARD byla určitá agroenvironmentální 

opatření využívána v rámci priority "Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí". 

Získané zkušenosti pak byly využity v HRDP. Úkolem agroenvironmentálních opatření 

bylo vymezit zemědělské činnosti tak, aby byly ohleduplné k životnímu prostředí 

i k samotné krajině. Opatření bylo hlavně zaměřeno na údržbu krajiny, zvýšení 

biologické rozmanitosti a uchování přírodních hodnot a zdrojů. Cílem bylo řešit 

problémy se zrychleným odtokem vody z krajiny, zabránit erozi půdy a podporovat 

ekologickou stabilitu krajiny. 

Agroenvironmentální opatření zahrnovala celkem čtyři podopatření 

s jednotlivými dotačními tituly. První podopatření "Šetrné způsoby hospodaření", 

zahrnující tituly Ekologické zemědělství (EZ) a Integrovaná produkce (IP), mělo přispět 

63 Oblasti se specifickým omezením se nacházejí na území obcí nebo katastrálním území v podhorských oblastech 
na severozápadě a východě ČR, kde zemědělství má dlouhodobě své zvláštní postavení a je důležité především 
v rámci své mimoprodukční funkce. 
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k ochraně základních složek životního prostředí (půda, voda, ovzduší, orgamsmy 

a agrosystémy) a podpořit pěstování kvalitních surovin splňující podmínky 

pro biopotraviny. 

Cílem "Celofaremního podopatření" a jeho titulu "Ošetřování travních 

porostů" bylo v rámci celého podniku zachovat podíl travních porostů (TP) 

využívaných pro zemědělskou produkci, které byly ohroženy růstem intenzity 

zemědělské činnosti nebo zanecháním hospodaření. Musela být ovšem zajištěna údržba 

této kulturní krajiny zejména pastevním chovem zvířat nebo dvakrát ročně senosečí 

i s odklizením posečené hmoty. 

Nejrozsáhlejší podopatření "Péče o krajinu" zahrnovalo celkem 6 titulů: 

Zatravňování orné půdy; Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách; Pěstování 

meziplodin; Trvale podmáčené louky a rašelinné louky; Ptačí lokality na TP; Biopásy. 

Tyto tituly byly přesně cíleny na specifické podmínky jednotlivých stanovišť a proto 

mohly být uplatňovány jen na části zemědělcem obhospodařovaných ploch. 

Poslední podopatření "Osevní postup v ochranných zónách jeskyní" bylo 

omezeno pouze na CHKO Moravský kras. Mělo omezit dopad rozpuštěných 

chemických látek a hnojiv v podzemních vodách na krasové útvary. 

Pro obdržení dotací se zemědělci museli zavázat k plnění podmínek daných 

kjednotlivým titulů po dobu minimálně pěti let. Podpora měla formu vyrovnávacího 

příspěvku na hektar zemědělské půdy. 

Příloha 4 - Nejvíce finančních prostředků čerpají příhraniční oblasti hor, 

kde došlo k útlumu zemědělské výroby a většina pozemků byla přeměněna na trvalé 

travní porosty. Oblasti nížin je využíváno hlavně podopatření Šetrné způsoby 

hospodaření, zahrnující tituly Ekologické zemědělství (především moravské úvaly) 

a Integrovaná produkce. 

6.1.4.4 Lesnictví 
V rámci opatření Lesnictví byla navržena dvě podopatření "Zalesňování 

zemědělské půdy" a "Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické 

využití". 

Tato opatření měla přispět ke snížení podílu orné půdy a to bez rizika zvýšení 

podílu neobhospodařované zemědělské půdy. To bylo důležité i z hlediska ochrany 

životního prostředí, protože lesy jsou nejen důležitým zdrojem obnovitelné suroviny, 
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ale i významným krajinotvorným prvkem, který ovlivňuje vodní režim, chrání půdu 

před erozí a má i rekreační, estetický a kulturní význam. 

Zalesňování jako kontinuální program bylo podporováno již od roku 1994. 

V období let 2004 - 2006 byla pomoc poskytována formou dotací, které byly přímé 

a nenávratné. 

V případě zalesňování zemědělské půdy byla podpora stanovena ve formě sazby 

za ha zalesnění, kdy její výše závisela i na druhovém složení zakládaného lesa. 

Dále byla po dobu 5 let poskytována finanční podpora na ochranu takto zalesněných 

pozemků a po dobu 20 let byla vyplácena náhrada za ztráty přijmů vzniklých z důvodů 

ukončení zemědělské výroby. 

U zakládání porostů RRD měla podpora formu úhrady nákladů na výsadbu 

porostu v roce jeho založení. 

Důležité také bylo to, že o zalesnění pozemku nerozhodoval jen jeho majitel, 

ale na základě platných zákonů bylo řízeno i orgány státní správy. 

Příloha 5 - V tomto opatření bych spíše předpokládala, že budou v popředí 

čerpání dotací okresy s vyšší nadmořskou výškou například oblasti Krušných hor. 

Opatření je správně využíváno v oblasti Českomoravské vrchoviny i Krkonoš. 

Překvapení jsou pro mě okresy Plzeň a Rakovník, které čerpají prostředky 

na podopatření Založení porostů rychle rostoucích dřevin. 

6.1.4.5 Zakládání skupin výrobců 
Opatření navazovalo na podpůrný program "Podpora vzniku a činnosti 

odbytových organizací" zavedený v roce 1999. I v toto programu byla cílem podpora 

zemědělců, kteří měli obstát v tvrdých konkurenčních podmínkách jednotného trhu 

po vstupu do EU. Hlavní činností byl společný odbyt zemědělských výrobků, vytvoření 

efektivní marketingové struktury, stanovení společných pravidel mezi odbytovými 

organizacemi výrobců a odběrateli a přizpůsobení zemědělských výrobků tržním 

požadavkům velkoobchodních výkupců a zpracovatelů. 

Skupina musela splňovat několik podnúnek (např. minimální roční obrat 

100 000 eur, musela mít minimálně 5 členů apod.). Navíc zemědělské podniky musely 

být zapsány v určeném období (1.5.2004- 31.12.2006) v obchodním rejstříku. Podpora 

měla formu přímé nenávratné dotace, která byla uskutečňována pomocí ročních splátek 

po dobu pěti let. Výše podpory byla vypočítána na základě hodnoty jejich roční 
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produkce, nesměla však překračovat stanovené maximální částky. Dotace byly 

poskytovány pouze u komodit, které nebyly zabezpečeny zvláštními tržními předpisy 

specifických komodit platných v rámci EU. 

6.1.4.6 Technická pomoc 
Toto opatření mělo sloužit k podpoře aktivit, které budou monitorovat úspěšnost 

implementace, využití a zdokonalování jednotlivých opatření obsažených v HRDP. 

Jednalo se především o vypracování postupů a materiálů nezbytných pro proces 

od podání žádosti až po vyhodnocování jednotlivých opatření. Odborné studie, sběr 

a analýza dat byly podkladem pro vypracování informačních materiálů, které měly 

pomáhat šířit informace o zaváděných opatřeních. Navíc technická pomoc měla sloužit 

pro všechna opatření. 

Cílem tohoto opatření mělo být vytvoření systému monitorování HRDP, 

který měl zprostředkovat jak tok informací mezi ČR a EU, tak i zajistit dostatečnou 

informovanost potencionálních žadatelů o možnosti získání fmančních prostředků 

z HRDP. Podpora měla mít formu přímé nenávratné dotace. (Kapitola 6.1 zpracována 

podle Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004 - 2006). 

Všechna opatření HRDP byla fmancována ze 75 % z EU a z 25 % z rozpočtu 

ČR. Koncem března 2008 byly vyplaceny poslední finanční prostředky ze zdrojů 

HRDP. Z celkové částky 19 646 170 483,92 Kč, která byla částečně použita i na 

doplacení před vstupního programu SAP ARD, zůstalo nevyčerpáno pouhých 445,79 Kč. 

ČR tak v maximální možné míře vyčerpala finanční prostředky na tento program z EU 

(Frček 2008). 

6.2 Podpory ze státního rozpočtu 

6.2.1 Národní komplementární platby před vstupem do EU 
jen pro rok 2004 

Jejich účelem bylo zmírnit dopady na zemědělce při přechodu na systém plateb 

na plochu poskytovaných v rámci SZP. Ten realizoval platbu až po sklizni, kdežto v ČR 

byla dosud podpora vyplácena nejprve plošnou zálohou a později doplatkem. 

Tyto doplňkové platby byly zaměřeny hlavně na ty sektory, které byly nejvíce ohrožené 

při vyplácení jednotn}·ch plateb na plochu. Jednalo se o chmelnice, osivo pícnin a lnu, 
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bahnice a kozy, krávy bez tržní produkce mléka a skot. Zbytek peněz byl rozpuštěn 

na hektar orné půdy. Tyto platby musely být vyplaceny ještě před vstupem ČR do EU, 

a to nejpozději ke dni 30. dubna 2004. 

Na doplňkové platby bylo podáno celkem 26 044 žádostí, přičemž jich bylo 

26 007 schváleno, což činní téměř 100% úspěšnost. Největší podíl, necelých 50 %, 

na těchto platbách měla orná půda (Zemědělství 2004). 

Podle Přístupové smlouvy maximální možná částka schválená pro tuto podporu 

byla ve výši 7,5 mil. Kč (reálná částka pro státní rozpočet byla kolem 5,2 mil. Kč). 

6.2.2 Národní komplementární platby po vstupu do EU 
{Top-Up) 

V souladu s Přístupovou smlouvou EU bylo možno dorovnat přímé platby 

z vlastních zdrojů. Do těchto ''Národních doplňkových plateb" tzv. Top-Up byly 

zařazeny komodity, které byly systémem SAPS nejvíce znevýhodněné. 

Sazby na doplňkové platby stanovuje Ministerstvo zemědělství a v roce 2005 to bylo 

na chmel, len na vlákno, vybrané plodiny na orné půdě a pro přežvýkavce (byly velmi 

podobné Národním komplementárním platbám před vstupem do EU). Celkem bylo 

přijato 24 749 žádostí, ale do konce roku 2005 bylo schváleno pouze necelých 5 % 

(Zelená zpráva 2005). Dodatečně pak byla ještě schválena národní doplňková platba 

na brambory určené k výrobě bramborového škrobu. 

Pro rok 2006 byly do Top-Up zahrnuty stejné komodity jako v předchozím roce. 

Příloha 6 - Z mapy jasně viditelná převaha okresů Vysočiny. Tento region se 

zaměřil přímo na toto opatření, protože výnosem obilovin nemohl konkurovat pro ně 

rentabilním oblastem pro zemědělství. Tudíž vyšší podíl orné půdy byl využit právě pro 

podporované komodity. 

6.2.3 Státní pomoc (State aid) 

Státní pomocí se rozumí podpory ze státního rozpočtu ČR, které začaly 

být poskytovány po vstupu do EU. Tato pomoc nesmí porušit zásady společného trhu, 

proto nesmí být uplatňována tam, kde je společná organizace trhu. Do 4 měsíců 

po vstupu museli nové země nahlásit stávající podpory a nejpozději do 3 let musely být 

tyto podpory kompatibilní s EU nebo zrušeny. 
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V rámci státní pomoci při vstupu do EU zamýšlelo MZe podpořit následující 

programy: 

• Podpora včelařství; 

• Pěstování lnu na vlákno; 

• Kapková závlaha v sadech, vinicích a chmelnicích; 

• Restrukturalizace vinic, obnova chmelnic a sadů; 

• Sklizeň máku; 

• Integrovaná produkce ovoce, zeleniny a vinné révy; 

• Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských 

zvířat; 

• Ozdravování polních a speciálních plodin; 

• Nákazový fond a dotace zemědělského pojištění; 

• Poradenství a vzdělávání; 

• Mimoprodukční funkce rybníků (Zemědělství 2003). 

Zásady pro poskytování těchto plateb připravuje MZe. Každým rokem 

se seznam těchto ,,Zásad" mění nebo upravuje podle toho jaká opatření jsou potřeba. 

Některé programy zanikly, nebo naopak vznikly nově či některé byly i obnoveny. 

K největším změnám došlo mezi roky 2004 a 2005, kdy počet dotačních programů klesl 

o sedm oproti roku 2004. Při porovnání roků 2005 a 2006 nedošlo k výrazným změnám 

v dotačních programech. 

6.3 Regionální analýza rozmístění dotací 

Podle nařízení Evropské komise musí každý členský stát na národních 

internetových stránkách zpřístupnit informace o dotacích směřujících do zemědělství. 

Proč tomu tak je, přesně vystihla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann 

Fischer Boel, která uvedla: ,,Jedná se o peníze daňových poplatníků, takže je velmi 

důležité, aby občané věděli, za co byly utraceny. Transparentnost by také měla zlepšit 

správu těchto fondů, neboť se posílí veřejná kontrola toho, jak jsou finanční prostředky 

vynakládány" (Členské země musí zveřejnit všechny příjemce zemědělských dotací). 
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Na základě této databáze jsem vytvořila kartodiagramy a kartogramy, které mi 

měly pomoci zjistit které oblasti čerpají největší finanční prostředky. Na základě dat 

z let 2004 - 2006 jsem chtěla ověřit stanovenou hypotézu: "Největší podpora je 

směřována do oblastí s méně příznivými podnúnkami pro zemědělství". Měla bych tak 

potvrdit současné zaměření zemědělské politiky na podporu rozvoje venkova 

a mimoprodukčních funkcí zemědělství (péče o krajinu, multifunkční charakter 

zemědělství apod). 

Databáze bohužel spojuje některé okresy k sobě. 

Praha východ + Praha západ; Šumperk + Jeseník; Ústí nad Labem + Teplice + Most 

+ Chomutov; Cheb + Sokolov; Frýdek-Místek+ Karviná; Opava+ Ostrava; Liberec 

+Jablonec nad Nisou; České Budějovice+ Český Krumlov; Plzeň město+ Plzeň sever 

+ Plzeň jih; Brno město + Brno venkov. 

Konkrétní opatření JSOU využívána cíleně pro jednotlivé okresy. 

Nejvíce fmančních prostředků z EU bylo vynaloženo na opatření Jednotná platba 

na plochu. 

Nejvyšší objem dotací poskytnutých z rozpočtu EU i ze státního rozpočtu byl 

vynaložen v roce 2005 - 8 000 Kč/ha. Nižší podpora v roce 2004 byla způsobena tím, 

že opatření byla nová. Pokles v roce 2006 pouze 6 000 Kč/ha je způsoben tím, 

že prostředky můžou být vyplaceny do dvou let po přiznání podpory (N + 2). 

Úspěšnost čerpání dotací jednotlivých okresů znázorňují přílohy 7 - 10. 

Při veškerém sečtení dotačních opatření skutečně vyplývá, že dotace jsou zaměřeny do 

mimoprodukcčních oblastí ČR, a tedy slouží pro podporu a rozvoj méně příznivých 

oblastí. 
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7 Nové období 2007- 2013 
Nové rozpočtové období vnáší do Společné zemědělské politiky nmoho změn, 

které se samozřejmě dotknou i České republiky. Hlavní prioritou SZP by se totiž měl 

stát rozvoj venkova. 

V květnu roku 2006 byl po více než dvouletém jednání schválen rozpočet 

na období let 2007-2013. Rozpočet byl navržen ve výši 1,048% HND členských států 

EU-25. Výdaje na společnou zemědělskou politiku ve výši 370 mld. Eur, tak tvořily 

přibližně 43 % celkových plánovaných výdajů rozpočtu EU. ČR by měla 

mít každoročně k dispozici 13 miliard Kč na rozvoj venkova a více než 100 mil. Kč 

na podporu rybářství. Evropská unie by se měla podílet na spolufinancování 

jednotlivých projektů z 85 % (Hlaváček, Šír 2006). 

Nově schválený dokument Program rozvoje venkova, který nahradil 

OP Zemědělství a HRDP, by měl přispět k realizaci SZP na území ČR i k lepšímu 

využití fmančních prostředků z EU. 

7.1 Program rozvoje venkova 

Program rozvoje venkova (PRV) vychází z Národního strategického plánu 

rozvoje venkova a blíže specifikuje strategie v jednotlivých osách, které obsahují 

ucelené skupiny opatření se specifickými cíli. 

Existence a realizace PRV má přispět k rozvoji venkovského prostoru na bázi 

trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních 

vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program má dále umožnit vytvoření 

podmínek pro konkurenceschopnost ČR v základních potravinářských komoditách. 

Podporovat má i rozšiřování a diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském 

prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru 

nezaměstnanosti na venkově a posílit sounáležitost obyvatel na venkově (MZe 2007, 

Program rozvoje venkova na období 2007- 2013). 

Problémy venkovského prostoru mají být řešeny prostřednictvím čtyř 

strategických rozvojových os, vymezujících základní orientaci podpor pro rozvoj 

zemědělství a venkova mezi lety 2007-2013. 
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7.1.1 OSA I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství 
a lesnictví 

Finanční prostředky v této ose jsou určeny hlavně na modernizaci zemědělských 

podniků, pozemkové úpravy a zvyšování přidané hodnoty zemědělských produktů. 

Nedostatečná úroveň investic je totiž hlavní příčinou zastarávání technologického 

a technického vybavení. Nízká úroveň investic dále ovlivňuje nákladovost a efektivitu 

zemědělské výroby, produktivitu, tvorbu přidané hodnoty a tím i celkovou 

konkurenceschopnost agrárního sektoru. Pod vlivem tlaku spotřebitelů na bezpečnost 

potravin a maximální ekologický přístup při jejich produkci je na toto opatření 

přislíbeno nejvíce peněz (22,39 %). 

Celou osu můžeme rozdělit do tří skupin. První skupina je zaměřena 

na modernizaci zemědělské výroby a lesnictví, zavádění inovací a přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům a na pozemkové úpravy. Druhá skupina 

se věnuje seskupení výrobců. Poslední skupina podporuje odborné vzdělávání 

a informační činnosti, zahájení činnosti mladých zemědělců a předčasný odchod 

do důchodu. 

Jednotlivá opatření navazují na OP Zemědělství64 ; pouze ZSV a PUZČ 

pak na HRDP. 

7 .1.2 OSA II. Zlepšování životního prostředí a krajiny 

Cílem této osy je vytvoření multifunkčního zemědělství a lesnictví, 

které je šetrné k životnímu prostředí, přírodě i krajině. Plánovaná opatření mají tedy 

redukovat negativní vlivy zemědělského hospodaření. Na druhou stranu má být posílena 

retence vody v krajině, šetrnými postupy a také kompenzačními platbami pro zvláště 

přírodně cenná území má být podpořena biodiverzita. Přispět k tomu má i zalesňování 

zemědělských pozemků nebo ekologické zemědělství. 

Tato osa má i sociálně - ekononůcký význam, protože dotace přidělené 

zemědělcům v méně příznivých oblastech podporují setrvání obyvatelstva i zemědělství 

na těchto územích. 

64Hlavně na opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku, které bylo zemědělci nejvíce z OP Zemědělství 
využíváno. 
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Tato osa má tři hlavní priority. 

První priorita se nazývá "Biologická rozmanitost, zachování a rozvoJ 

zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních 

zemědělských krajin". Na ni navazují opatření zaměřená na podporu zemědělských 

postupů šetrných k životnímu prostředí příznivých pro biodiverzitu a krajinu. 

Dalším cílem je podpora environmentálně šetrného způsobu hospodaření v oblastech 

s vysokou přírodní hodnotou, které leží jak na zemědělské, tak i na lesní půdě. 

Druhá priorita "Ochrana půdy a vody" má za cíl ochranu jakosti povrchových 

a podzenmích vod. Cíle má být dosaženo opatřeními zaměřenými na protierozní 

ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu. 

Třetí priorita "Zmírňování klimatických změn" má za cíl podporovat využívání 

obnovitelných zdrojů energie, prostřednictvím posílení lesního potenciálu, přičemž mají 

být zachovány i jiné pozitivní funkce lesa. 

Nejvíce fmancí je vyčleněno pro první prioritu, což ukazuje na skutečnost, 

že zemědělská krajina je kriticky důležitá pro uchování české přírodní rozmanitosti, 

která v posledních desetiletích význanmě poklesla. Právě uchování přírodní bohatosti 

má ekonomický, ekologický, estetický a etický význam. Relativně nízká částka pro třetí 

prioritu (pouze 6 %) poukazuje na to, že pro zmírnění klimatických změn bude klíčová 

změna v průmyslové výrobě, nikoli v zemědělství65 . 

Na rozdíl od první osy většina opatření navazuJe na opatření z HRDP, 

pouze Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd pochází z OP Zemědělství. 

7.1.3 OSA III. Kvalita života ve venkovských oblastech 
a diverzifikace hospodářství venkova 

Tato osa se zaměřuje na zvýšení kvality života na venkově, která má být 

dosažena prostřednictvím diverz(fikace venkovské ekonomiky směrem k nezemědělským 

činnostem (Pělucha 2006). Hlavní důraz bude soustředěn na vytvoření nových 

pracovních míst a zlepšení podmínek pro život rodin a mladých lidí na venkově, 

i na zlepšení občanského vybavení a služeb včetně nezbytné infrastruktury66
. 

65 Jiným typem rozdělení. nezávislým na výše zmíněných prioritách, je rozdělení podle zemědělských a lesních půd. 
66 Venkovský prostor v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, protože zájem o zaměstnávání ze strany 
zemědělských podniků je velmi malý. 
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V této ose jsou naplánovány tři priority: 

"Tvorba pracovních příležitostí" je první prioritou, která má za cíl vytvořit nová 

pracovní místa a zajistit tak vyšší přijmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem 

a diverzifikací aktivit na venkově a podporou venkovské turistiky. 

Druhá priorita "Podmínky růstu a kvalita života na venkově" má zlepšit 

vybavení a vzhled vesnic, jejich veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel 

s nústním prostředím a dědictvím venkova. To znamená například vybudovat 

kanalizační a vodovodní sítě, čistírny odpadních vod i opravit nústní komunikace. 

Finanční podpora by se měla například zahrnovat i nákupu zeleně, včetně techniky 

na její údržbu. Investice by se měly také týkat obnovy památek, muzeí či lidové kultury. 

Cílem třetí priority "Vzdělávání a místní partnerství" je přispět k vyšší úrovni 

vzdělanosti a tedy i lepšímu uplatnění na trhu práce, pomocí používání informačních 

a komunikačních technologií. Či iniciovat vytváření a rozvoj místních partnerství 

a podporovat využití vnitřního potenciálu venkova. 

Na všechny podpory je nutné vypracovat příslušný projekt. Podpora bude nút 

formu přímé nenávratné dotace. Druhá a třetí priorita není určena fyzickým osobám, 

ale spíše obcím nebo jejich sdružením či organizacím s právní subjektivitou. 

Některá opatření jsou omezena počtem obyvatel. 

Návaznost na předchozí projekty je minimální. Pouze dva projekty navazují 

na OP Zemědělství; "Tvorba pracovních příležitostí" pak navazuje na předvstupní 

program SAP ARD. Nově je například vytvořeno opatření "Ochrana a rozvoj kulturního 

dědictví na venkově". 

7.1.4 OSA IV. LEADER 

V důsledku našeho vstupu uprostřed rozpočtového období nebyl program 

LEADER, který v EU probíhal už od roku 1991, pro ČR zpřístupněn. Šanci čerpat 

fmanční prostředky z tohoto opatření jsme dostali až v roce 2007, právě v rámci této 

osy. Nicméně tento program nebyl pro nás úplnou novinkou, protože MMR a MZe 

zajistily fungování podobných programů, i když byly fmancovany pouze z národních 

zdrojů (LEADER ČR a LEADER+). 
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Tato osa měla pomoci venkovským regionům s jejich problémy, ke kterým patří 

například stárnutí obyvatelstva, nedostatek pracovních příležitostí, omezený rozsah 

služeb apod. 

Program LEADER funguje na základě práce místních akčních skupin (MAS), 

které JSOU složeny ze zástupců ekonomické, veřejné neziskové sféry. 

Strategie je založena na tom, že v daném území se najdou všechny jeho přednosti, 

a současně se stanoví možné cesty, jak tyto zvláštnosti využít pro rozvoj této oblasti. 

Osa IV má pouze jedinou prioritu a tou je "Zlepšení řízení a mobilizace 

přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova". Ta obsahuje podopatření 

"Realizace místní rozvojové strategie" a "Realizace projektů spolupráce", 

která podporují spolupráci MAS na národní i mezinárodní úrovni. 

Podpora bude poskytována formou přímé nenávratné dotace na základě 

předloženého projektu. 

7.1.5 Technická pomoc 

Pro technickou pomoc stce není v Programu rozvoJe venkova vyčleněna 

samostatná osa, ale je jeho nedílnou součástí. Technickou pomocí se rozumí pomoc 

při přípravě postupů, metodických pokynů a materiálů pro administraci žádostí. 

Podpora bude poskytována na přípravu, sledování, hodnocení, šíření informací 

a kontrolní opatření, která jsou spojena s realizací PRV. Technická pomoc se také 

vztahuje na vytvoření celostátní sítě na rozvoj venkova a na její propojení s Evropskou 

sítí v rámci nadnárodní spolupráce. Podpora bude poskytována formou přímé 

nenávratné dotace bez nutnosti projektu. 

Program rozvoje venkova není zatím realizován v plném rozsahu, což znamená, 

že žádosti o dotace nelze podávat kdykoliv. Ministerstvo zemědělství vypisuje vždy 

jednotlivá kola na příjem žádostí, přičemž v těchto kolech jsou otevřena jen některá 

opatření, podopatření nebo záměry. Dosud byla realizována tři kola, čtvrté bude 

vyhlášeno od 10. do 30. června 2008 a bude se týkat opatření ,,Přidávání hodnoty 

zemědělským a potravinářským produktům" a ,,Podpora cestovního ruchu" 

(Vorlíček 2008). 
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7.2 Přímé platby z EU a státního rozpočtu 

Oproti předchozímu období byla do přímých plateb zahrnuta platba na pěstování 

energetických plodin a změna nastala i u národních doplňkových plateb (Top-Up). 

7.2.1 Platba na pěstování energetických plodin 

Podpora těchto energetických plodin je důležitá v tom, že nahrazuje zdroje emisí 

škodlivého oxidu uhličitého. Energetické plodiny je možné pěstovat i na půdě vyjmuté 

z produkce. Nejvíce se pěstují řepka olejka, různé druhy obilí, šťovík a různé traviny, 

které se potom zpracovávají na biopaliva a další plodiny kromě těch, které narušují 

funkci ekosystému. 

Aby tyto plodiny byly skutečně zpracovány na požadovaný účel, je vše zajištěno 

pomocí záruk, které skládá buď zpracovatel nebo nákupčí. Po splnění podmínek 

jsou tyto záruky uhrazeny. 

7.2.2 Národní doplňkové platby v roce 2007 

U národních doplňkových plateb spočívá hlavní změna v tom, že platba bude 

udělována na základě referenčního období a ne jako doposud na základě reálné 

produkce. Referenční období byla stanovena pro jednotlivé komodity zvlášť. 

Oblasti Top-Up jsou z předchozích let zachovány. 

V dotačních programech podle "Zásad" nenastaly vážnější změny oproti 

předchozím letůll), pouze několik dotačních programů bylo zrušeno, což představuje 

trend, stejně jako v minulém období, snahy o snížení počtu národních dotací. 

(Kapitola 5 byla zpracována pomocí Programu rozvoje venkova České republiky 

na období 2007-2013 a podle Pělucha 2006). 
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8 Zádost o dotace 
Žádosti o dotace musí předcházet registrace veškeré půdy, na které zemědělec 

hospodaří, i když na ní nepobírá dotace, do systému LPIS. Při registraci zemědělec 

dokládá užívání půdy (vlastnictví, nájem) a čestně prohlašuje, že je tato půda 

zemědělsky obhospodařována. 

Poté zemědělec může zažádat o dotace, na které má nárok. Informace 

o existujících dotacích zemědělec získá buď na internetových stránkách MZe a SZIF 

nebo přímo u zemědělské agentury. Na těchto nústech získáte také všechny formuláře 

pro žádost o dotaci. 

Pokud je zemědělec zaregistrován v LPIS, tak příslušné zemědělské agentury 

automaticky v průběhu dubna rozesílají předtištěné formuláře "Žádosti o poskytnutí 

dotace v rámci SAPS, LFA, NATURA 2000, EP a SSP" včetně deklarace půdy - SAPS 

případně další deklarace, které se vztahují k půdě uživatele, kde je i podrobný návod 

na vyplnění formulářů. Žadatel o poskytnutí těchto podpor zkontroluje předtištěné 

údaje, opraví případné chyby a doplní chybějící údaje. Žádost společně se všemi 

povinnými přílohami poté předkládá na příslušném ZA-PÚ zpravidla do 15. května 

příslušného roku. Povinnou přílohou je také mapa půdních bloků, do které je žadatel 

povinen zakreslit plochu, na kterou se vztahuje příslušná žádost o dotaci. Zakreslování 

má svá daná pravidla a provádí se různými barvami dle návodu. 

8.1 Dotace SAPS a Top-Up 

Tyto dva dotační tituly jsou vzájemně propojeny, pokud žadateli není přiznána 

platba na SAPS nemá nárok ani na platbu Top-Up. Žadatelova půda musí být vedena 

v Evidenci nejméně od data podání žádosti a musí být zemědělsky obhospodařována 

a udržována po celý kalendářní rok v souladu s podnúnkami dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu. 

v 

8.2 Zádosti z PRV 

Na opatření Programu rozvoje venkova je ve většině případů potřeba nutné 

zpracovat projekt. Ten se nezpracovává pouze na využívání poradenských služeb 

a na agroenvironmentální opatření. 
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Projekty spolu se žádostí o dotaci nelze předkládat v průběhu roku, ale pouze 

tehdy, když je MZe vyhlášeno kolo příjmů žádostí o dotace na konkrétní opatření. 

Tato podpora je poskytována na základě vyplnění žádosti, která většinou 

obsahuje nmoho příloh a navíc, jak už bylo řečeno, je spojena s vypracováním poměrně 

rozsáhlého projektu. V rámci zjednodušení této žádosti se přílohy dokládají v několika 

etapách. Nejdříve se předkládají povinné a nepovinné přílohy při podání žádosti, 

pokud je žádost schválena předkládají se další přílohy při podpisu tzv. Dohody, 

další se předkládají až při podání žádosti o proplacení a nakonec se zbývající přílohy 

dokládají po proplacení projektu. 

I když zpracování projektu a vyplnění žádosti se mělo díky PRV zjednodušit, 

přesto je zde nmoho povinností a podmínek, které si žadatel musí hlídat, 

a stále je to časově náročná záležitost. 

Z těchto důvodů bych doporučila využít služeb některé z poradenských firem, 

i když MZe říká, že žádost a projekt se zjednodušili tak, aby byl zemědělec schopný 

je vyplnit a zpracovat sám. 

Předkládaný projekt je posuzován podle několika kritérií, která jsou bodově 

ohodnocena, to znamená, že čím víc bodů získáte, tím máte větší šanci uspět67 • 

Nestanovuje se ovšem hranice bodů, ale podle počtu žádostí se stanoví počet žadatelů, 

kterým bude projekt proplacen. Takto je to nastavené proto, aby bylo uspokojeno 

co nejvíce žadatelů, kteří by měli dostat přiměřené fmanční částky. 

8.3 Kontrolní systém 

Aby nemohlo docházet k zneužívání dotačního systému, musel být vytvořen 

několika úrovňový kontrolní systém. 

8.3.1 Administrativní kontrola 

První kontrolou, která probíhá už na podatelně Zemědělské agentury 

a pozemkového úřadu (ZA-PÚ) je administrativní kontrola, která má včas odhalit 

viditelné nedostatky v žádosti (např. chybějící údaje, přílohy apod.). Potom žádost 

podstupuje detailnější softwarovou kontrolu, která zkontroluje všechny údaje 

(např. výměru pozemků, čísla parcel). Na základě této kontroly je vydán žadateli 

67 Například se posuzuje i to, z jakého kraje jste, jaká je v místě nezaměstnanost a další aspekty. 
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protokol o kontrole úplnosti a správnosti. Pokud jsou v této fázi zjištěny nějaké 

nedostatky či nesrovnalosti, žadatel je vyzván k jejich doplnění. 

8.3.2 Kontrola plnění podmínek 

Další částí kontroly je kontrola u samotného zemědělce, která může mít formu 

fyzické kontroly na místě, kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ) 

či fyzické kontroly na místě po DPZ. 

Při kontrole na místě se ověřují údaje vyplněné v žádosti a především plnění 

podnúnek pro poskytnutí dotace. Kontrolováni nejsou samozřejmě všichni žadatelé, 

ale pouze určité procento68
• Výběr žadatelů ke kontrole probíhá náhodným výběrem 

na centrálním pracovišti SZIF v počítačovém programu. Tento výběr může být cílený 

nebo rizikově orientovaný. Cílený výběr znamená výběr na základě stížnosti, 

nebo například při podezření z porušení podmínek. Do rizikově orientovaného výběru 

jsou zařazeni ti žadatelé, kteří mají malé výměry pozemků. 

Samotnou kontrolu provádějí terénní inspektoři SZIF, kteří zkontrolují všechny 

půdní bliky, pro něž zemědělec žádal dotace. U minimálně 55 %je ověřena výměra 

buď pomocí GPS nebo nad ortofotomapou v LPIS. 

Po skončení kontroly je opět vystaven protokol o kontrole, ve kterém je kromě 

zjištěných faktů zaznamenán i popis neshod, či nesplněných podmínek apod. 

Konůsař žadatele s tímto protokolem seznámí a je mu i zaslán. Proti protokolu 

lze v určité lhůtě podat písemně zdůvodněné námitky. Proti rozhodnutí o námitkách 

není již opravný prostředek přípustný. 

U DPZ je kontrola provedena na základě vyhodnocení družicových snímků. 

Provádí ho specializovaná frrma a každým rokem je uskutečňován v jiné oblasti ČR. 

Po tomto průzkumu může dojít k tzv. rychlé polní kontrole, kdy se zjišťují 

nesrovnalosti mezi výsledky DPZ a podanými žádostmi. Nebo se kontrolují specifické 

podmínky, které nelze pomocí DPZ zjistit. 

Při nedodržení stanovených podmínek pro poskytnutí dotací mohou být použity 

čtyři druhy sankcí. Ty jsou odstupňovány na základě závažnosti porušených pravidel 

a jsou řešeny důtkou, snížením platby na dané opatření na příslušný rok, fmančním 

dopadem ve výši ročního nároku pomoci a vrácením podpory za předchozí období. 

68 V nařízení EK č. 796/2004 je stanovena minimální hranice kontrol u 5 % podaných žádostí. ale členská země 
si může určit i vyšší limit. 
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Pokud příjemce úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nedodržel stanovené podmínky, 

je na daný kalendářní rok vyloučen ze všech opatření. (Kapitola 8 byla zpracována 

podle Příručka pro žadatele 2008). 
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9 Dotační politika z pohledu zemědělců 
v 

v mikroregionu Zirovnicko 
Kraj Vysočina stále pokračuje v tradici zemědělské výroby, i když zdejší 

přírodní podmínky jsou podprůměrné (nadmořská výška, sklonitost území). 

Leží v klimaticky mírném pásmu s průměrnou roční teplotou 6 - 8 °C a průměrným 

úhrnem ročních srážek kolem 600 mm. Pro některé komodity a činnosti je toto území 

optimální (pěstování brambor a olejnin, pastevní chov skotu). Po složitém období 

transformace přetrvává velkovýrobní způsob hospodaření. Většina zemědělských 

podniků se zaměřuje na kombinaci rostlinné a živočišné výroby. 

Výměra zemědělské půdy byla ke konci roku 2006 v kraji 412 tisíc ha, 

což představuje 60 % rozlohy kraje. Podíl orné půdy pak činní 77 %. 

V obou ukazatelích je Vysočina v porovnání s ostatními kraji v popředí. Pouze 15 % 

plochy není zařazeno do méně příznivé oblasti, což umožňuje zdejším zemědělcům 

čerpat dotace na toto opatření. Kraj vykazuje nejvyšší zaměstnanost v primárním 

sektoru, která je více jak dvojnásobná při srovnání s úrovní ČR (Charakteristika kraje 

Vysočina). 

Přírodní předpoklady kraje odráží výrobní podmínky pro zemědělskou výrobu 

i v regionu Žirovnice. 

v 

9.1 Region Zirovnice 

Město Žirovnice je přirozeným střediskem oblasti a spolu s jednotlivými 

místními částmi Cholunná, Litkovice, Stranná, Štítné a Vlčetín má přes tři tisíce 

obyvatel. Rozkládá se na pomezí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 

567 m n.m. asi 25 km jihozápadně od okresního města Pelhřimova. 

Město proslavil Josef Žampach výrobou perleťových knoflíků, která i přes 

porevoluční problémy přetrvala dodnes. Kromě již zmíněného knoflíkářského 

průmyslu, je ještě pro město významný průmysl strojírenský a masný, 

ve kterých je zaměstnána převážná většina obyvatel. 

Co se týče zemědělské výroby, tak na celém území města Žirovnice hospodařilo 

před pádem komunismu JZD Žirovnice, které vzniklo v roce 1953. Z výpovědi místních 

starousedlíků jsem se dozvěděla, že i jeho vznik byl provázen nespravedlností. I zde 
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bylo použito násilných prostředků jako nucený výmlat, výkup strojů, vypínání elektřiny, 

nemožnost poslat děti na studia, výslechy, udání apod. 

A tak důsledky tohoto počínání nenechaly po pádu komunismu na sebe dlouho 

čekat. V roce 1990 došlo k rozdělení jednotného družstva na část ZD Žirovnice 

a ZD Litkovice, ze kterých později vznikly dvě akciové společnosti Agroza Žirovnice 

a ZEOS-L Litkovice. Samozřejmě, že o svůj majetek se přihlásili i jeho původní 

majitelé. Těm, kteří chtěli navázat na svoji tradici soukromého hospodaření, 

byla na základě vnosových listů vrácena půda. Ne vždy však tito sedláci dostali přesně 

tu půdu, která jim byla sebrána. Díky rozorání mezí a vzniku jednolitých polních celků 

neměli tito zemědělci ke svým původním polím přístup, proto se pole různě 

vyměňovala. 

Potomci, kteří odešli z vesnice do měst za vzděláním či za lepší prací (většinou 

vnuci nebo vnučky sedláků) neměli o navrácenou půdu zájem. Starost o tuto 

zemědělskou půdu převzaly nově založená družstva (později společnosti), kterým byla 

tato zemědělská půda pronajata. Pokud by tomu tak nebylo, byla by tato družstva 

odsouzena k zániku, protože jejich vlastnictví bylo velmi omezené (některé polní cesty, 

meliorace apod.). 

Transformace s sebou přinesla i změnu ve výrobním zaměření. Návrtem 

některých pozemků zpět svým vlastníků znamenalo omezení rozlohy zemědělské půdy. 

Zákonitě tedy došlo k poklesu stavu hospodářských zvířat. 

Podniky se musely vyrovnat i se ztrátou odběratelů. Proto se hledaly nové 

způsoby hospodaření (například chov kachen a brojlerů). 

9.2 Přehled soukromých zemědělců a firem 
hospodařících v regionu 

Pokud neuvedu jinak všichni zemědělci využívají dotaci Jednotná platba 

na plochu (SAPS) s ní související Národní doplňkové platby (Top-Up), 

a protože se jedná o region Vysočiny tak i podporu pro Méně příznivé oblasti (LF A). 

Je to hlavně z toho důvodu, že tyto formuláře jsou zasílány příslušnými agenturami 

automaticky. Navíc pokud jste zaregistrováni v LPIS jejich vyplnění není nijak náročné. 

V případě dotačních titulů Natura 2000 a SSP nemá žádná firma ani soukromě 

hospodařící zemědělec nárok na tuto podporu, neboť CHKO se u nás nevyskytuje 

a jednotná platba za cukr není placena z důvodu bramborářské výrobní oblasti. 
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Jediným titulem, který by mohl být v regionu proplácen je pěstování energetických 

plodin. Bohužel v okolí se nenachází žádná firma, která by tyto produkty zpracovávala, 

proto je veškerá rostlinná výroba zpracována buď na krmivo pro hospodářská zvířata, 

v případě zemědělských společností pro výrobu krnmých směsí, nebo je prodána 

za účelem zisku. 

Žádná firma ani soukromě hospodařící zemědělec zatím nevypracovali projekt 

na získání finančních prostředků z jiných dotačních titulů. 

Agroza Žirovnice s. r. o. - Tato frrma je se orientuje převážně na živočišnou 

výrobu, a to především na chov prasat. Dotační prostředky byly především využity 

na modernizaci strojového parku a na zařízení vepřína. Hospodaří na 913 ha zemědělské 

půdy a výše dotací je 5 053 Kč/ha/rok. 

Daňhel Miloslav - soukromý zemědělec hospodaří v katastru obce Litkovice. 

Kromě již výše zmíněných dotačních titulů jiné podpory nevyužívá. Své pozemky 

o rozloze 19,89 ha využívá z poloviny jako pastviny pro své stádo krav a z druhé 

poloviny pro obilí a píci. Podle jeho slov je rád, že může využívat dotací, jinak by byl 

přinucen svoji zemědělskou činnost ukončit. Ve sledovaném území má druhou nejvyšší 

dotaci na hektar zemědělské půdy za rok- 8 395 Kč. 

Dvořáková Stanislava - hospodaří v bývalém statku, kde chová koně. Většinu 

svých pozemků tedy využívá pro jejich pastvu. Polovinu z toho, tedy 120 ha, využívá 

pro pěstování krmiva. Zvláštních dotačních titulů nevyužívá. Musím podotknout, 

že kolem roku 1997 začali rekonstruovat statek k rekreačním účelům, s cílem využívat 

chov koní pro projížďky. Bohužel smrtí manžela se tento projekt nepodařil dotáhnout 

do zdárného konce. Dotace ve výši 4 500 Kč/ha/rok je vůbec nejnižší částkou získanou 

z EU či SR. 

Dýnek Petr - Ke svému zaměstnání si přivydělává chovem ovcí. 

Nejvíce dotačních prostředků získává z LF A, protože své stádo pase na velmi příkré 

louce, kde by zemědělská technika nezvládla tyto pozemky obhospodařovat. 

Tomu také odpovídá nejvyšší částka dotací 8 637 Kč/ha/rok získaná od EU. 

Chadim Vladimír - soukromý zemědělec obhospodařující zemědělskou půdu 

o rozloze 50 hektarů, ji využívá pro rostlinou i živočišnou výrobu. Dosahuje třetí 

nejvyšší částky 7 655 Kč/ha/rok. Podle svých slov rád využil možnost soukromě 

hospodařit na půdě na které hospodařil jeho dědeček i pradědeček. Zemědělství 

by se věnoval i bez dotací, ale bylo by to pro něj složitější a namáhavější. 
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Jakeš Jaroslav st. +ml. - byli jediní, kdo z katastru obce Štítné začal soukromě 

podnikat. Vrácení kvalitnějších pozemků se odrazilo i v nižší podpoře, kterou získávají 

od EU 5 209 Kč/ha/rok. Jako jediní by mohli čerpat dotace z programu na PUZČ. 

Podle jejich slov by se jim to ale nevyplatilo, takže zatím o tom neuvažují. 

Jůn František - soukromý zemědělec, který obhospodařuje necelých 30 ha 

si myslí, že konec dotací by pro jeho hospodářství bylo smrtící. Podpora ve výši 5 800 

Kč/ha/rok se řadí k průměrným. 

Marek Bohumír - si přilepšuje k důchodu chovem daňků a ovcí. 

K tomu využívá pozemky, které by určitě zůstaly ležet ladem, protože je k nim obtížný 

přístup a navíc jsou velmi svažité. Tomu odpovídá i částka 6 398 Kč/ha/rok. 

Vondrák Jiří- hospodařící v katastru obce Litkovice na 35 ha uvažuje se svojí 

činností skončit kvůli zdravotnímu stavu. Výše podpory činní 6 718 Kč/ha/rok. 

Zaňák Josef- obdělává svoji zemědělkou půdu o rozloze 36 ha v katastru obce 

Vlčetín. Stejně jako jeho soused by jí nejspíše obdělával i bez dotací, ale záleželo 

by na momentální situaci. Výší podpory 7 630 Kč/ha/rok patří do popředí při získávání 

finančních prostředků z EU. 

ZEOS - L Litkovice s. r. o. - obhospodařuje největší výměru 1 088 ha 

zemědělské půdy, přičemž vlastní pouze 26 ha, zbytek si pronajímají. Živočišná výroba 

se zabývá chovem skotu na mléko i maso, k čemuž využili možnost zatravnit pro 

ně těžko dostupné či bažinaté pozemky. Dále se věnují chovu kachen. 

Chystají se modernizovat kravín, tak aby splňoval standardy Evropské unie, 

a proto zkoumají možnosti jak využít nějakého dotačního titulu. Díky rozlehlosti svých 

pozemků není výše dotací tak velká, činní necelých 5 500 Kč/ha/rok. 

9.3 Zhodnocení 

Tento stručný výčet hospodaření v katastru obce Žirovnice nám napovídá, 

že čerpat dotace z EU není jednoduché. Nicméně si myslím, že zemědělská činnost 

ve spojení s dotační politikou jim stačí k pokrytí výrobních nákladů. Když porovnám 

výši dotací soukromých zemědělců za rok se zdejší úrovní platů, tak jsou přibližně na 

stejné úrovni. Když k tomu připočteme ještě výnosy z úrody, tak určitě zemědělství stojí 

za tu námahu, pokud vás tato činnost baví a máte k ní vztah. Dotační tituly jsou tedy 

vhodně nastavené pro podnikání v těchto podmínkách. Většina zemědělské půdy není 
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využívána k tržní produkci, ale pouze pro potřebu živočišné výroby. Líbí se mi i to, 

že žádný pozemek neleží ladem, naopak jsou využívány i pozemky s vysokou 

svažitostí, které jsou spásány skotem, ovcemi či daňky. Společnost ZEOS - L i Jakeš 

Jaroslav navíc v nejbažinatějších místech vybudovali rybníky pro chov ryb. Polovina 

zemědělců by si troufla podnikat i bez dotací, ale vše by se odvijelo od dané situace 

(například od výše výkupních cen mléka, obilí, cen nafty, poptávce na trhu apod.). 

Na závěr jsem se pokusila vystihnout toto malé území Žirovnicka v krátké 

SWOT analýze: 

Silné stránka kladný vztah k zemědělské půdě i zemědělství jako takovému, 

což například dokazuje zaměstnání nových lidí ve společnosti ZEOS - L, 

nebo hospodaření otce a syna Jakešových. 

Nízká nezaměstnanost v regionu, která je příčinou, že hlavně mladí lidé neodchází 

za prací do větších měst a zůstávají bydlet na vesnici. 

Přítonmost zpracovatelských závodů v Žirovnici- Mastný průmysl Jan Prantl, Mlékárna 

Žirovnice Pavel Nechyba, Škrobárny Pelhřimov a.s. 

Slabá stránka- nízké poplatky za pronájmy zemědělské půdy, do budoucna by se tato 

stránka mohla zlepšit, protože došlo k modernizaci strojového parku a navíc byly 

podepsány nové výhodnější smlouvy s pronajímateli. 

V okolí není žádné větší město, kam by mohli zemědělci dodávat svoje výrobky. 

Příležitosti - využití krásné krajiny pro rozvoj rekreace v tomto regionu. Moc by se mi 

líbilo, kdyby se uskutečnil plán paní Dvořákové a bylo dostaveno ubytování pro hosty 

na statku. Tato krásná krajina vybízí k projížďkám na koních. Navíc město podporuje 

rozvoj cestovního ruchu. Dokládá to vybudování cyklostezky po místních částech 

a muzeum zemědělských nástrojů v zrekonstruovaném špýcharu poblíž zámku. 

Posílení pozice ekologického zemědělství i za cenu pouze lokálního prodeje nebo 

podpora mimoprodukčního zemědělství (rozšíření pastvy pro daňky, ovce, kozy). 

Hrozby - snížení nebo ztráta dotací by mohla vést u malých soukromých zemědělců 

k zanechání hospodaření a tedy i ke vzniku polí, která leží ladem. 

Nízké výkupní ceny u zemědělských výrobků, které jsou typické pro tuto oblast 

(brambory, obilí - hlavně pšenice, řepka olejka, mléko, hovězí maso). Hlavně nízká 
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výkupní cena u mléka, které je hlavním zdrojem příjmů většiny zemědělců v této 

oblasti, by mohlo znamenat konec zemědělství v regionu. 

Hrozbou by to mohla být i ztráta odběratelů jednotlivých zemědělských komodit. 
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10 Závěr 
Jak Společná zemědělská politika Evropské ume, tak i zemědělská politika 

České republiky mají ve svém vývoji několik společných etap, které však neprobíhaly 

ve stejném časovém období. Počátečním záměrem obou zemědělských politik byla 

podpora zemědělské výroby, čímž mělo být zaručeno spolehlivé zásobování 

zemědělskými produkty a odlehčení deficitům obchodních bilancí. Soběstačnosti bylo 

dosahováno rozdílnými způsoby. 

V případě SZP to bylo vytvořením společného jednotného trhu, který zaručoval 

volný pohyb zemědělských výrobků a upřednostňoval spotřebu zemědělských produktů 

vypěstovaných v členských státech ES. Vůči ostatním zemím byla zaváděna ochranná 

opatření v podobě cel, kvót a obchodních omezení. 

U nás byl požadavek soběstačnosti splněn jen za cenu zvýšení podílu orné půdy. 

Hlavním nástrojem byl systém diferenciálních příplatků a pozemkových daní, 

který vyrovnával rozdílné podmínky pro hospodaření. 

V obou případech vysoká podpora intenzivního zemědělství vedla k nutnosti 

provést řadu reforem. SZP začal trápit v 80. letech vysoký podíl výdajů z rozpočtu EU 

na její zajištění (v roce 1985 to bylo 73,3 %) a přidal se i tlak světových exportérů 

potravin. Došlo k redukci garantovaných cen a byly zavedeny přímé platby. 

Těžiště fmancování se přesunulo z cenových dotací na podporu strukturálních změn, 

které měly působit ve směru ke snižování objemu zemědělské produkce. 

V případě českého zemědělství byly reformy důsledkem politických změn, 

které u nás nastaly v roce 1989. Zemědělská politika byla zpočátku orientována 

na transformaci vlastnických vztahů k zemědělskému majetku (restituce zemědělského 

majetku, transformace zemědělských družstev a privatizace státních statků). Cílem této 

politiky bylo obnovit tradiční formu zemědělského podnikání založeného na rodinných 

farmách. Hlavními nástroji byly přímé investiční dotace a bezúročné půjčky na pořízení 

zemědělského majetku začínajícím farmářům. 

Zemědělství se také muselo přizpůsobit novým tržním podmínkám, které s sebou 

přinesly strukturální změny (propad hrubé zemědělské produkce, pokles stavu 

hospodářských zvířat, snížení spotřeby umělých hnojiv, odliv pracovníků 

ze zemědělství do ostatních sektorů hospodářství). 
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Cílem české zemědělské politiky byla snaha vytvořit tržně orientovaný, efektivní 

a mezinárodně konkurenceschopný zemědělský sektor. 

Společnou etapou se stala příprava na rozšíření Evropské ume. Kandidátské 

země musely splnit všechny podmínky pro vstup. Hlavním cílem se stala podpora 

mimoprodukčních funkcí zemědělství a jeho ekologických a sociálních aspektů. 

V důsledku toho se Česká republika i ostatní členské státy EU zaměřují ve svých 

strategiích rozvoje venkova na podporu alternativních výrobních činností, ochranu 

životního prostředí, údržbu krajiny a uchování kulturního dědictví. 

Česká republika by se v současném programovacím období měla zaměřit 

na maximální možné využití dostupných dotací. S ohledem na další možné rozšíření 

směrem na východ a Balkán se pomalu bude řadit k ekonomicky silnějším zemím Unie. 

Proto si dovolím tvrdit, že po roce 2013 bude nejspíše postupně ztrácet možnost čerpat 

finanční prostředky ze společného unijního rozpočtu v tak vysokých částkách. 

Úspěšnost jednotlivých okresů v čerpání dotací, závisí na dvou podmínkách. 

První z nich je, aby oblast ležela v méně příznivých podmínkách - vyšší sklonitost 

zemědělské půdy, vyšší nadmořská výška, hustota zalidnění, výnosnost půdy atd. 

Tu splňují především okresy v oblasti pahorkatin a vrchovin. Druhou podmínkou 

je vyšší podíl orné půdy na celkové rozloze okresu. 

Příloha 1 O nám ukazuje, že dotace JSOU opravdu neJsou zaměřeny 

do produkčních oblastí Polabí a moravských úvalů. Většina jich směřuje do oblastí 

vyšších nadmořských výšek. 

V regionu Žirovnice bude zemědělství nepochybně i v následujících letech 

zaujímat důležité postavení. Bude to především díky nízké úrovni nezaměstnanosti 

a dlouholeté tradici hospodaření, která bude mladé lidi držet v tomto regionu. Úspěšnost 

jednotlivých zemědělců bude do značné míry záviset na zemědělské dotační politice 

státu, potažmo Evropské unie. Hypotéza stanovená v úvodu se mi při rozhovorech 

s místními zemědělci potvrdila jen částečně. Pro farmáře hospodařící na ploše do 1 00 ha 

zemědělské půdy a zabývající se převážně výrobní zemědělskou činností by byla ztráta 

dotací likvidační. Naopak velké firmy, jako je ZEOS-L Litkovice, či Agroza Žirovnice 

by dokázaly hospodařit i nadále. Důvod je ten, že dotace pro ně nejsou hlavním zdrojem 

příjmů, protože se podílejí jen pouhými 5% na celkovém ročním obratu obou podniků. 
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Příloha 1 -Jednotná platba na plochu 

JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU- SAPS 

Výše dotace Kč 
(\ 960 000 000 

~210000000 

VÝŠE DOTACÍ ZA OBDOBÍ 2004 - 2006 

O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

D bez dotací 

D méně než 5800 
5801 -7100 

7101 - 7900 

- 7901-9100 

- 9101 a více 

Zdroj : www.szif.cz 
www.czso.cz 



Příloha 2 - Předčasné ukončení zemědělské činnosti 

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI 

Výše dotace Kč 
(\2200000 

\___a;)- 52 000 

VÝŠE DOTACÍ V OBDOBÍ 2004-2006 

O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

CJ bez dotacf 

~I méně než5 
- - 6- 10 

11 - 16 

- 17-24 
- 25avíce 

Zdroj: www.szif.cz 
www.czso .cz 



Příloha 3 - Méně příznivé oblasti 

MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI - LFA 

Výše dotace Kč 

~220000000 

~ 20000000 

VÝŠE DOTACÍ ZA OBDOBÍ 2004 - 2006 

O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 
[==:J bez dotací 

[==:J méně než 260 

[ _ j 261-760 

761 - 1850 

1851-3400 

- 3401 a více 

Zdroj : www.szif.cz 
www.czso .cz 



Příloha 4 - Agroenvironmentální opatření 

AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ- AEO 

Výše dotace Kč 
fT 340 000 000 

'\...a;J- 33 000 000 

VÝŠE DOTACÍ ZA OBDOBÍ 2004- 2006 

O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

c:::J bez dotací 
I - I méně než 1100 

c:::J 1101-2000 

2001-3200 

- 3201-4900 

- 4901 a více 

Zdroj : www.szif.cz 
www.czso.cz 



Příloha 5 - Opatření lesnictví 

DOTACE NA OPATŘENÍ LESNICTVÍ 
VÝŠE DOTACÍ ZA OBDOBÍ 2004 - 2006 NA ZALESNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

Výše dotace Kč 

0
16200000 

380 000 O 100 km 
Zdroj : www.szif.cz 



Příloha 6 - N árodní doplňková platba 

NÁRODNÍ DOPLŇKOVÁ PLATBA- Top-Up 

Výše dotace Kč 
~920000000 

~ 73000000 

VÝŠE DOTACÍ ZA OBDOBÍ 2004-2006 

O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 
D bez dotací 

~ méně než 2500 

2501-4000 

,- 4001-5100 

- 5101-6200 

- 6201 a více 

Zdroj : www.szif.cz 
www.czso.cz 



Příloha 7 - Dotace na zemědělskou výrobu - 2004 

DOTACE NA ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU- 2004 

Výše dotací Kč 

(\ 51 o 000 000 

\.a;T 71 000 000 O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

D bez dotací 

D méně než 2100 

o 2101-2700 

2701-3100 

- 3101-4100 

- 4101 a více 

Zdroj: www.szif.cz 
www.czso.cz 



Příloha 8 - Dotace na zemědělskou výrobu - 2005 

DOTACE NA ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU- 2005 

Výše dotací Kč 

~ 860000000 

~ 190000000 O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

D bez dotací 

D méně než 5000 

5001-6100 

- 6101-7000 

- 7001-8000 

- 8001 a více 

Zdroj: www.szif.cz 
www.czso.cz 



Příloha 9 - Dotace na zemědělskou výrobu - 2006 

DOTACE NA ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU- 2006 

Výše dotace Kč 

~ 710000000 

~ 160000000 
O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

D bez dotaci 

c:::J méně než 4400 

CJ 4401-5000 
5001-5800 

- 5801-6800 

- 6801 a vice 

Zdroj: www.szif.cz 
www.czso .cz 



Příloha 1 O- Dotace na zemědělskou výrobu v období 2004 -2006 

DOTACE NA ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU 
V OBDOBÍ 2004- 2006 

Výše dotace Kč 

~ 1 900 000 000 

~ 420000000 
O 100 km 

Výše dotací 
Kč/ha zemědělské půdy 

c::::::::J bez dotací 

i~:=l méně než 12000 

c:J 12001 - 14000 

14001- 16000 

- 16001- 19000 

- 19001 a více 

Zdroj: www.szif.cz 
www.czso .cz 



Příloha ll - Produkce agrárního sektoru podle kr~ 

Hl. m A-'aha+Středočeský 

Jihočeský 

Azei'lský 

Karlovarský 

ústecký 

Liberecký 

Královéhradecký 

Pardubický 

Vysočina 

Jihomoravský 

Olomoucký 

Zlínský 

Moravskoslezský 

Produkce zemědělského odvětví 
Output of the agriculture "industry" 
r· -- ~ 

~ 

:~ 

t 

o 5 000 

-
-.!,_,._,, 

' 

10 000 

ml. Kč 

-

15 000 

::l 

20 000 

D 2005 

• 2006 

Zdroj: Český statistický úřad (data platná k 23 .11 .2007) on-líne: http://www2.czso.cz/csu/2007edícníplan.nsf/tab/9C00262611 



Příloha 12- Rozdělení podpory EU členským státům pro rozvoj venkov v programovacím období 2007- 2013 

j Rozdělení podpory Společenství pro rozvoj venkova pro roky 2007-2013 podle jednotlivých I I ! 
!členských států (EUR) I 
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r:·- -··-----,----·-·--· ··· ··· ·· ··- ------ r·-········-·· ..... ·-.-----·--·· -- r ------· · ·----· · ··- ~---- .. ............................ .... , - ·-- ····--- ·· -- ·· -- ······· - ··· -· ; 
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l
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1 

~:~!: ~~: ~-564 ~li I 3 929 ~!~ I 2 180-m ' 

!s~~~i~~ko_l_ 149 ~:~r·--139 -~~~ ,-- 129~~~r--128 ~~~r·-- 123 ~~~ --, -----~-17-~~~ ~66 ,--11' 1~-~~ ~00~66 729 r-~87 -8~;7~9 i 
~~~ovens:~- - - -r··-- ·3a3 ·I~~-~---286 ~~~ ~---268-~~~-~--2561~~ r- -----263·~~~ - ~---~~-~~~447 1--317 ;~~ j1969 cii~ ---1 --106 ~~i ! 

~~~~sko--- - --~---335 ~~~ ~--- 31e- -~:~~----2s2 ~~~ J296~~~ ~-- - 287 6~~T--~:-5;;;;~r-m ~~~ f--2079 ~~~ J 
r~·::~sko T"'"'292;~I j -2"7i~~~~ 256~~~ r-260~-r-·-252-~-~~ I 2~~;60 755~~~~r-i--825-~l o I 
'spojené 1 263 996 1 283 001 l 274 582 zl. 276 600 I 273 334, I 267 364 1l 1 909 574 1 
království 1 373 j 582 l 271 084 332 j 270 695 626 1 152 . 420 188 337 515 

[~~~~:--r 1 1 -357~gT1 11a2~~-~ ~-1-o-734- ~~~ r ·aa2·7~; [ 1 1 23s~~~ r-1~~8~ ~~~3~~r 1 36 ~~~T 77662~~ 28 544 :~~ 

Poznámka: Na rozvoj venkova v letech 2007-2013 bylo v interinstitucionální dohodě (včetně Bulharska a Rumunska) 
přiděleno 69,75 miliard EUR (v cenách z roku 2004 ). Uvedená tabulka znázorňuje údaje pro EU-25 a zahrnuje částky 
převedené z přímé podpory zemědělcům do rozvoje venkova v rámci tzv. "modulace" a jiné dohodnuté převody (bavlna a 
tabák). 

Zdroj: http:/ I europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do ?reference= IP /06/11 77 &format= HTML&aged=O&language=CS&guiLanguage=en 


