
Závěr 

  

Ve své práci jsem chtěl ukázat dotační politiku Evropských společenství u našeho 

agrárnictví a lesnictví v širších souvislostech, než se běžně uvádí.  

Jedná se o velmi proměnlivou problematiku, i když snahy Společenství po 

zjednodušení právních norem v agrární oblasti jsou chvályhodné a správné. Ale přinášejí další 

změny a většině veřejnosti a zemědělských podnikatelů znesnadňují orientaci a proces žádání 

o subvence. Také příliš komplikovaná dotační schémata neumožňují jednoduché naplnění 

požadavků a vynucují najímání prostředníků, kteří vypracovávají projekty. Jako matoucí 

faktor se ukazuje skutečnost, že podpory v zemědělství jsou vypláceny z několika unijních 

programů a přidávají se k tomu doplňkové programy domácí. Orientace v desítkách různých 

subvencí je náročná a navíc se často jejich pravidla i dotace samotné mění.  

K této problematice se hůře shánějí prameny, poněvadž se neustále proměňují pravidla 

a podmínky. Knižní tituly a studie k nejnovějšímu vývoji nestačí vycházet. Nezbývá než 

prameny hledat na webu. Je zvláštní, že informace o všech možných programech se uchazeč o 

subvence nedozví na webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, kde by to člověk 

logicky očekával. Musí hledat na webových stránkách SZIFu a dalších institucí. Webové 

stránky Evropské unie v českém jazyce obsahují pár obecných informací, ale pro zjištění 

podrobností už musí člověk ovládat nejlépe angličtinu. Snad se postupem doby přeloží více 

stránek, aby se veřejnost mohla pohodlněji dozvědět v českém jazyce i podrobnější 

informace. Několik obecných údajů pro učinění si vlastního názoru nestačí. 

Kam agrární subvenční politika směřuje, to se dá velmi těžko předvídat. Působí na ni 

celá řada faktorů, o nichž nevíme, jak se v budoucnu přesně projeví. Ale některé postoje, 

názory a tendence jsou již dnes známé nebo předvídatelné. Změny Společné zemědělské 

politiky se budou projednávat uvnitř Unie mezi jednotlivými státy, skupinami agrárníků, 

lobbyisty, veřejností a dalšími. Změny se budou diskutovat na mezinárodní úrovni, jednak ve 

Světové obchodní organizaci a jednak mezi světovými mocnostmi. Jestliže bude dohodnuta 

reforma agrární dotační politiky Společenství, jež bude protekcionalistická podle přání 

unijních agrárníků (hlavně francouzských), budou spokojeni a politici také, ale takovouto 

změnu odmítnou ostatní agrární vývozci a WTO. Pak reforma nemá smysl a neodpovídá 

realitě světového obchodu.  

 Rozhodující vliv na zemědělskou dotační politiku Unie má mezinárodní společenství a 

Světová obchodní organizace. Jestliže se rozvojové agrární země dohodnou se Spojenými 



státy, EU se takovému společnému tlaku neubrání a bude muset na nějaký kompromis 

přistoupit. Kdyby Společenství začalo svojí subvenční politikou porušovat závazky ve WTO, 

mohly by poškozené země zavést odvetná opatření i na jiné sektory ekonomiky a ES by tím 

ničeho nedosáhlo, ba naopak by zbrzdilo mezinárodní obchod. 

 U budoucí reformy jsou velmi důležitá politická rozhodnutí. Pokud budou mít politici 

ve Společenství zájem dále reformovat SZP, zemědělci a zpracovatelé se jí těžko ubrání. 

Politici mají i nástroje, jak ovlivnit veřejnost, aby tuto reformu také přijala a prosazovala. 

Nebudou-li chtít provést politické kruhy žádné změny, těžko je budou odborníci 

přesvědčovat. Jen asi veřejnost by s nimi mohla pohnout, kdyby většina obyvatelstva změnu 

prosazovala. Nebudeme přehánět, když konstatujeme, že agrární reformy jsou hlavně 

politické záležitosti a přání expertů jsou až na druhém místě. 

 Do budoucna jsem optimista ohledně změn subvenční politiky Společenství. Tlak na 

ni bude vyvíjen ze všech možných stran. Veřejnost bude prosazovat nová témata, jako je 

globální oteplování. Státy, jež se chystají přistoupit do Společenství, budou zvyšovat náklady 

na SZP, rozvojové země typu Indie, Číny a dalších budou konkurenceschopnější i 

v průmyslových oborech a moderních technologiích a Unie bude muset také více investovat 

do výzkumu a vývoje, aby nezaostala za nimi. Ale to vše zůstává zatím v rovině spekulací a 

otázkou času. 

 

 


