
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Ústav politologie 

    Diplomová práce  

Eva Krátká 

 

 

Reforma společné zemědělské politiky EU 

Reform of Common Agricultural Policy  (CAP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009                                                                                                                           Eva Krátká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvodem bych ráda velmi poděkovala vedoucímu mé diplomové práce panu PhDr. Martinovi 

Poláškovi za profesionální vedení, odborné rady a cenné připomínky, které mi velice pomohly 

při vypracování diplomové práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.“ 

 

V Praze   3.7.2009                                                                                      Eva Krátká v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anotace 

 

 Tématem mé diplomové práce je reforma společné zemědělské politiky Evropské 

unie. Ve své práci se zaměřuji na analýzu této problematiky od počátku 90.let až do současné 

doby.  

Reformy SZP zkoumám jak chronologicky, tak i tématicky. V diplomové práci 

pojednávám o příčinách, které vedly k realizaci reforem SZP. Rozděluji je na vnější a vnitřní 

faktory.  

Zabývám se MacSharryho reformou, relevantními pasážemi Agendy 2000, které se 

vztahují k otázkám reformy společné zemědělské politiky Evropské unie. Dále zahrnuji do 

své diplomové práce reformu SZP z roku 2003 a příslušné pasáže Lisabonské smlouvy 

týkající se SZP. 

 Z tématického hlediska jsem téma reformy SZP rozdělila do čtyř okruhů. Analyzuji 

změny politické, finanční, právní a změny cílů. Ve své diplomové práci hledám mimo jiné 

odpověď na otázku, zda došlo v souvislosti s realizací reforem SZP EU od počátku 90.let ke 

změnám ve všech čtyřech výše uvedených kategoriích. 

 Nedílnou součástí mé práce je rozbor způsobu fungování agrárního sektoru ve všech 

členských zemích Evropské unie. Rovněž zkoumám souvislosti mezi reformami SZP EU a 

zemědělskou politikou v členských státech Evropské unie. 

 Zjištěné poznatky shrnuji v závěrečné části mojí diplomové práce. 
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1. Úvod 

 

 Tématem mé diplomové práce je společná zemědělská politika Evropské unie (dále 

jen EU) . Jak již název napovídá, zaměřím se při mém zkoumání na její reformu. 

Hlavním předmětem mého zkoumání je analýza společné zemědělské politiky EU od 

počátku 90.let, kdy EU přistoupila k realizaci reforem ve zmíněné oblasti, až do současné 

doby.Ve své práci vycházím z předpokladu, že reformy SZP EU je možné rozdělit do 

několika kategorií. Jedná se o změny cílů v této oblasti, změny finanční, právní a politické.  

Cílem mé diplomové práce je analyzovat reformy SZP EU, které byly realizovány od 

počátku 90. let až do současné doby. Podle mého názoru je tyto reformy SZP možné 

považovat za permanentní. Při svém zkoumání zohledním relevantní kritéria související se 

zmíněnou problematikou- politické, finanční aspekty reforem SZP EU apod. Výsledky mých 

zjištění shrnu v závěru této diplomové práce. 

Na úvod je na místě položit si několik zásadních otázek. Došlo ke změnám SZP EU ve 

všech výše uvedených oblastech nebo pouze v některých z nich? Je možné v reformách SZP 

najít společný jmenovatel nebo se jedná o reformy s odlišnou koncepcí? 

V současné době tvoří zhruba 42 % výdajů rozpočtu Evropské unie prostředky 

plynoucí do oblasti zemědělství a rozvoje venkova.1 Oba sektory jsou součástí rozpočtové 

položky přírodní zdroje. Oproti roku 2008 došlo pro letošní rok, tj. 2009, k navýšení 

finančních toků určených na pokrytí výdajů položky přírodní zdroje o 1%.2 Vzhledem ke 

skutečnosti, že na společnou zemědělskou politiku  (dále jen SZP) je vynakládána téměř 

polovina financí z rozpočtu EU, domnívám se, že problematika financování SZP a možnosti 

její reformy je téma velmi aktuální. 

 Dále je třeba zdůraznit, že zemědělský sektor zaujímá v rámci společných politik 

Evropské unie specifické postavení. Cílem institucí Evropské unie je stimulovat zemědělskou 

produkci do té míry, aby byla zajištěna potravinová soběstačnost v rámci EU. Jinými slovy, 

EU by neměla být závislá na dovozu důležitých zemědělských produktů ze třetích zemí. 

Z tohoto důvodu je SZP nutné věnovat značnou pozornost. 

 Mechanismy fungování společné zemědělské politiky rovněž ovlivňují životní úroveň  

 

 

 
                                                 
1 http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/current_year_en.htm, staženo 12.12.2008 
2 Tamtéž, staženo 12.12.2008 
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části obyvatel Evropské unie. Konkrétně se dotýkají osob zaměstnaných v zemědělství. Již při  

vytváření zásad SZP bylo jedním z cílů tehdejšího Evropského společenství zajistit stabilní 

příjmy zemědělcům a tím garantovat této skupině obyvatel dobrou životní úroveň.3 Ve své 

analýze se zamyslím, do jaké míry Evropská unie tento plán v současné době plní.  

 Ve své diplomové práci zastávám normativní východisko, že společná zemědělská 

politika je specifická v rámci společných politik EU. Produkce zemědělských výrobků je 

nezbytná pro život obyvatel Evropské unie. Rovněž je třeba zdůraznit, že na fungování SZP 

mají vliv externí faktory, kterými jsou klimatické podmínky a počasí. Je logické, že 

zásobování zemědělskými produkty musí být kontinuální. Z tohoto důvodu je nezbytná určitá 

míra intervence institucí Evropské unie. EU může např. prostřednictvím finančních nástrojů 

stimulovat zemědělskou produkci. Podrobněji je o této problematice pojednáno v dalších 

částech mé diplomové práce. 

 První zásadní reformou SZP, která proběhla na počátku 90.let byla tzv. MacSharryho 

reforma. Posléze v průběhu následujících let byla realizována další reformní opatření. Jinými 

slovy, je možné konstatovat, že od počátku 90. let prochází SZP EU procesem permanentní 

reformy. V této souvislosti se nabízí otázka, zda je možné v reformách vysledovat zaměření 

na stejné cíle zemědělské politiky nebo se jedná o zcela odlišné koncepce s různým 

zaměřením. Na tuto otázku budu hledat odpověď ve své diplomové práci. 

 Co se týče směřování reforem společné zemědělské politiky, které začaly být  

realizovány počínaje MacSharryho reformou, domnívám se, že MacSharryho tým správně  

analyzoval základní systémové chyby zemědělství Evropské unie. Považuji za správné, že 

počínaje výše zmíněným reformním balíčkem bylo zastaveno vyplácení dotací vázaných na 

objem produkce. Domnívám se, že současný systém vyplácení přímých plateb, jež je 

podmíněn dodržováním konkrétních, Evropskou unií stanovených, podmínek, je efektivnější.  

 Jsem přesvědčena o tom, že finanční prostředky určené na SZP EU jsou neúměrně 

vysoké a měly by být v budoucnu sníženy. V roce 2009 vynaloží Evropská unie na 

rozpočtovou položku (rozpočet EU) přírodní zdroje, jejíž součástí je SZP, 56,1miliard EUR. 

Argumenty pro uvedenou hypotézu uvedu v rámci následujících kapitol mojí diplomové 

práce. 

 

 

 

                                                 
3 Fojtíková, L.; Lebiedzik M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 5 
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 Při zkoumání problematiky společné zemědělské politiky Evropské unie vycházím ze 

všech výše uvedených normativních východisek. V rámci této diplomové práce uvedu 

argumenty na jejich obhajobu a také uvedu relevantní argumenty odpůrců prezentovaných 

hypotéz. Ve své práci budu usilovat o maximálně objektivní posouzení SZP.  

 Moje diplomová práce je členěna do kapitol a podkapitol. Nejprve bude věnována 

pozornost obecné charakteristice společné zemědělské politiky.V této části mojí práce 

vysvětlím nejdůležitější rysy SZP EU. Tématem následující podkapitoly bude historický 

přehled událostí v období od konce 50.let do počátku 90.let, které zásadním způsobem 

ovlivnily fungování společné zemědělské politiky.V následující podkapitole se budu zabývat 

analýzou agrárního sektoru v jednotlivých členských státech EU. Dále budu zkoumat 

souvislosti mezi způsobem fungování zemědělského odvětví ve státech EU a reformami SZP. 

Další kapitola mé diplomové práce bude zaměřena na prezentaci reforem SZP EU. V této 

kapitole vysvětlím, jaké změny reformy sledovaného sektoru přinesly. Nevynechám ani 

pojednání o předmětných pasážích Lisabonské smlouvy, která dosud nevstoupila v platnost. 

Následující pasáž bude pojednávat o politických dopadech reforem společné zemědělské 

politiky. Tématem další části práce budou finanční aspekty reforem SZP EU. Budu posuzovat 

jak současný způsob financování SZP, tak i systém financování této společné politiky 

v minulosti. V další podkapitole budu prezentovat cíle reforem SZP EU.Vzhledem ke 

skutečnosti, že Evropská unie je založena na demokratických hodnotách, měl by být při 

realizaci reforem v oblasti společné zemědělské politiky vzat v úvahu postoj veřejnosti v této 

otázce. Tuto problematiku považuji za důležitou a v diplomové práci jí věnuji samostatnou 

podkapitolu. Zvláštní pasáž je rovněž věnována charakteristice právních předpisů v Evropské 

unii. Zejména se zaměřuji na typy právních norem, které souvisí se SZP EU. Na konec 

diplomové práce je zařazena závěrečná část. 

 Co se týče zdrojů informací mojí diplomové práce, využiji české knižní publikace i 

díla renomovaných zahraničních odborníků, kteří se zabývají problematikou Evropské unie.  

Uznávanými autory, kteří se specializují na oblast Evropské unie, jsou Neill Nugent a Simon 

Hix. Mimo jiné v dílech těchto autorů budu vyhledávat informace týkající se SZP EU. 

 Rovněž budu čerpat informace z informačních brožur, které byly vydány institucemi  
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Evropské unie. Jedná se např. o informační materiál „Společná zemědělská politika EU“,  

který vydala někdejší Delegace Evropské komise v České republice.  

Dále budu vyhledávat relevantní informace na internetu. Jako informační zdroje 

využiji webové stránky jednotlivých Evropských institucí- tj. mimo jiné Evropské komise, 

Evropského parlamentu apod. Důležité informace k tématu společné zemědělské politiky EU  

je možné najít taktéž na internetové stránce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.  

Významným zdrojem informací ke sledovanému tématu je rovněž webová stránka Eur-lex, 

kde je možné vyhledat originální verzi dokumentů schválených evropskými institucemi. Pro  

zjišťování statistických údajů je primárním zdrojem informací internetová stránka Eurostatu.  

Důležitým zdrojem informací je také Eurobarometr, který je zaměřen na průzkum veřejného 

mínění v Evropské unii. Pro pojednání o struktuře zemědělského sektoru v jednotlivých 

členských zemích Unie, jsou příslušné webové stránky ministerstev zemědělství těchto států. 

 Nejdůležitější poznatky mého zkoumání shrnu na závěr této diplomové práce. 
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2. Charakteristika společné zemědělské politiky EU 

 

 V této kapitole se budu zabývat charakteristickými rysy SZP EU. Součástí této části 

mé diplomové práce bude i stručný přehled historického vývoje SZP. Je nezbytný pro 

porozumění motivům reforem SZP, které jsou realizovány od počátku 90.let až do 

současnosti.  

 

2.1 charakteristické rysy společné zemědělské politiky EU 

 

Společná zemědělská politika Evropské unie patří do I. pilíře.4 Je na místě 

připomenout, že politiky EU jsou do jednotlivých pilířů (existují tři pilíře) utříděny podle 

míry supranacionality. 

 SZP patří do kategorie sdílených pravomocí EU.5
Členské státy jsou oprávněny 

vydávat legislativu týkající se zemědělství za předpokladu, že tak již dříve neučinila Evropská 

unie. 

 Pro zemědělské produkty neplatí zcela principy tržního hospodářství. Pro tento sektor 

je charakteristická určitá míra intervencionismu ze strany institucí Evropské unie. EU např. 

poskytuje exportní subvence producentům, kteří své výrobky vyváží mimo státy EU.6 Tím 

zemědělcům kompenzuje rozdíl mezi garantovanými výkupními cenami v Unii a nižšími 

cenami na světových trzích.  

 Velmi významným regulačním mechanismem jsou tzv. garantované ceny. Jejich výše 

je stanovována Radou na návrh Evropské komise (dále jen EK) jednou ročně. Garantovaná, 

neboli intervenční cena, je minimální hodnota, za kterou EU odkoupí od farmářů jejich 

produkty v případě snížení tržní ceny v důsledku nízké poptávky.7 Tato procedura přispívá ke 

stabilizaci trhu se zemědělskými výrobky. Je důležité zdůraznit, že výše intervenčních cen se 

u jednotlivých zemědělských komodit liší. Produkty jsou rozděleny do skupin. Pro každou 

kategorii byla stanovena konkrétní pravidla.8 Umožnění výkupu produktů za určitou 

minimální cenu je specifické pro zemědělský sektor. V ostatních odvětvích průmyslové  

výroby tento mechanismus neplatí. Plynulé dodávky potravin, včetně potravinové  

                                                 
4 Fiala, P.; Pitrová, M. : Evropská unie, str. 128-129 
5 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/abc/policies/index_cs.htm, staženo 13.12.2008 
6 Fiala, P.; Pitrová, M. : Evropská unie, str. 399 
7 Tamtéž, str. 401 
8 Fojtíková, L.; Lebiedzik M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 8 
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soběstačnosti, jsou velmi důležité pro obyvatele EU, proto instituce Evropské unie dbají za 

pomocí výše uvedených opatření na stabilitu trhu se zemědělskými produkty. V této 

souvislosti zmíním, že po sérii reforem SZP nabídka zemědělských produktů výrazně lépe 

reaguje na poptávku než v období před realizací MacSharryho reformy. V současné době 

nejsou příjmy zemědělců vázány na objem produkce (podrobněji o tomto tématu pojednávám 

v kapitole „Reformy společné zemědělské politiky“). EU z tohoto důvodu není nucena 

vykupovat neopodstatněně velké množství zemědělských výrobků. 

 Jedním z charakteristických rysů SZP je preference zemědělských produktů 

vypěstovaných či zpracovaných v členských státech Unie. Na výrobky dovážené ze třetích 

zemí jsou uvalena dovozní cla. 

 Pro pohyb zemědělských produktů v rámci Evropské unie neexistují žádné celní 

bariéry ani dovozní kvóty.9 V Evropské unii platí pro vnitřní trh obecně čtyři svobody 

pohybu. Jedná se o volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Tato pravidla se vztahují i na 

obchodování a transport zemědělských produktů. 

 Co se týče financování SZP, je hrazena z rozpočtu EU. Do něj přispívají všechny 

členské státy Unie. V roce 2005 činily výdaje plynoucí na SZP (konkrétně se jedná o 

rozpočtovou položku přírodní zdroje) zhruba 42% celkových finančních prostředků rozpočtu. 

Výše uvedená rozpočtová položka je určena i na financování programů EU pro rozvoj 

venkova (podrobněji je financování SZP věnována kapitola „Finanční aspekty reforem SZP 

EU“).  

 Významnou částí příjmů evropských zemědělců pracujících v agrárním sektoru EU 

jsou přímé platby. Jsou hrazeny z rozpočtu Evropské unie, konkrétně z Evropského 

zemědělského záručního fondu. Jejich výše se v jednotlivých členských zemích Unie liší. 

Nové členské země, které vstoupily do EU v roce 2004, mají nárok na vyplácení přímých 

plateb ve výši čtvrtiny přímých plateb určených pro farmáře v původní EU-15.10 Zajištění 

slušné životní úrovně evropským zemědělcům je důležitou součástí SZP. Příjmy farmářů 

pocházejí z přímých plateb resp.z vyplácení intervenčních cen, v případě, že tržní cena 

určitých zemědělských komodit klesne v důsledku malé poptávky. Je důležité zdůraznit, že 

zemědělci samozřejmě vydělávají i na základě prodeje svých produktů. Pokud farmáři vyváží  

 

 

                                                 
9 Fojtíková, L.; Lebiedzik M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 6 
10 Rieger, E. : Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 186 
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své produkty na trhy mimo EU, mají nárok na vývozní subvence. Evropská unie klade 

dlouhodobě důraz na zajištění slušného životního standardu zemědělců v EU, aby 

nedocházelo k přílišné fluktuaci obyvatelstva z venkovských oblastí do měst. Díky tomu je 

možné udržet dostatečný objem zemědělské produkce, který je nezbytný pro udržení 

soběstačnosti EU v produkci základních zemědělských komodit. 

 Významnou změnou v SZP, která nastala v souvislosti s realizací MacSharryho 

reformy a návazných reforem z roku 1999 (Agenda 2000) a z roku 2003 (další reforma SZP 

EU), je orientace na neekonomické aspekty zemědělské produkce. Již MacSharryho tým 

konstatoval negativní vliv zemědělství v EU na životní prostředí.11 Reforma z roku 2003 

explicitně vyjmenovává podmínky, za kterých mají zemědělci v EU nárok na získání přímých 

plateb. Jedná se mimo jiné o šetrnost vůči životnímu prostředí při vykonávání zemědělské 

činnosti. 

 EU se rovněž snaží permanentně zlepšovat životní podmínky chovaných zvířat. 

Požadují-li zemědělci vyplácení přímých plateb, jsou povinni dbát na dobrý zdravotní stav 

zvířat, která vlastní, a na humánní zacházení s nimi.Takto definuje princip reforma SZP 

z roku 2003.12 

 Od 90.let je značná pozornost v EU věnována bezpečnosti potravin. Za tímto účelem 

byl zřízen Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který sídlí v italském městě Parma. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen EFSA) byl zřízen v lednu roku 2002.13 

Kompetence, které instituci přísluší, jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a 

Rady číslo 178/2002.14 EFSA je samostatné vědecké pracoviště, které funguje nezávisle na 

Evropské komisi, Evropském parlamentu a členských státech EU. Její chod je financován 

z rozpočtu Evropské unie.15 Hlavním motivem založení EFSA bylo zajištění co nejlepší 

možné ochrany spotřebitelů před zdravotně závadnými potravinami. EFSA pracuje při 

vykonávání svěřených kompetencí na základě zadání Evropské komise, Evropského 

parlamentu nebo členských zemí Unie. Instituce rovněž může vyvíjet vlastní iniciativu na 

projektech souvisejících s potravinovou bezpečností.16 

 Co se týče úloh úřadu Evropského úřadu pro potravinovou bezpečnost, je jedním  

z jeho úkolů hodnocení rizik spojených s bezpečností potravin. Instituce taktéž může být  

                                                 
11 Fiala, P.; Pitrová, M. : Evropská unie, str. 411 
12 Rieger, E.: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 177 
13 http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale_1178620753812_home.htm, staženo 18.1.2009 
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DO:15:06:32002RO178:CS.pdf, staženo 18.1.2009 
15 http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale_1178620753812_home.htm, staženo 18.1.2009 
16 Tamtéž, staženo 18.1.2009 
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vyzvána buď institucemi EU, nebo přímo některým z členských států Unie, aby vyjádřila své  

stanovisko v případě sporných vědeckých otázek, jež se týkají bezpečnosti potravin. Obě výše 

zmíněné kompetence úřadu definuje článek 34 nařízení Evropského parlamentu (dále jen EP) 

a Rady 178/2002.17 S problematikou potravinové bezpečnosti úzce souvisí zdravotní 

nezávadnost krmiv a bezpečnost práce při manipulaci s některými chemikáliemi (pesticidy, 

specifické druhy krmiv apod.) při výrobě zemědělských produktů. Z tohoto důvodu byla 

Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin svěřena pravomoc vyjadřovat se k oběma 

tématům. V případě používání určitých chemikálií při zemědělské činnosti může dojít 

k ohrožení zdraví pracovníků v zemědělství. Z tohoto důvodu věnuje EU této otázce zvýšenou 

pozornost. 

 EFSA vydává vědecká stanoviska a poskytuje vědeckou a technickou podporu 

institucím Evropské unie i členských států v otázkách potravinové bezpečnosti. V případě 

potřeby má úřad možnost zadávat vědecké studie k tématům, kterými se tým EFSA zabývá.18 

 Na základě informací uvedených v této kapitole mé diplomové práce je možné 

konstatovat, že mechanismy SZP EU nejsou zaměřeny pouze na zemědělskou činnost 

samotnou. Rovněž je kladen důraz na neekonomické aspekty zemědělské produkce- šetrnost 

vůči životnímu prostředí, bezpečnost potravin atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DO:15:06:32002RO178:CS.pdf, staženo 18.1.2009 
18 Tamtéž, staženo 18.1.2009 
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2.2 historický vývoj SZP 

 

 V této podkapitole budu prezentovat historický vývoj SZP. Mým cílem není přiblížit 

kompletní vývoj SZP v minulosti, nýbrž zdůraznit důležité historické okamžiky ve vývoji 

SZP, které přispěly k provádění reformních opatření od počátku 90.let. 

 Počátky systému společné zemědělské politiky spadají již do období konce 50. a 

počátku 60.let.19 V jakém kontextu byla SZP vytvářena? Především je třeba si uvědomit, že 

po skončení II.světové války nebyly západoevropské státy při výrobě zemědělských produktů 

zcela soběstačné.20 Jinými slovy, část zemědělských výrobků bylo nutné dovážet ze třetích 

zemí. Cílem tehdejšího Evropského společenství bylo tento stav změnit.  

 Dalším motivem evropských institucí bylo zlepšení životní úrovně obyvatel venkova. 

Farmáři měli mít stabilní příjmy, aby nedocházelo k fluktuaci venkovského obyvatelstva do 

měst a tím ke snižování zemědělské produkce.21 

 Evropské hospodářské společenství (dále jen EHS) si vytyčilo i další dlouhodobější 

cíl. Plánovalo vytvořit volný trh se zemědělskými produkty v rámci Společenství a zároveň 

stanovit pravidla pro regulaci obchodu se zmíněnými komoditami se třetími zeměmi.22 

Takový přístup lze označit jako protekcionistický. Toto řešení získalo podporu zejména u 

států, které byly agrárně orientovány. Jednalo se o Francii, Itálii a Nizozemsko.23 

 Základní principy SZP byly zakotveny v Římské smlouvě z roku 1957. O jaké 

konkrétní principy se jednalo? Zaprvé EHS usilovalo o zvýšení produkce zemědělských 

výrobků prostřednictvím podpory technického pokroku a optimálního využití výrobních 

činitelů, zejména pracovních sil. S tímto bodem úzce souvisí zajištění slušné životní úrovně 

venkovského obyvatelstva. Především se jedná o zvýšení individuálních příjmů osob 

pracujících v zemědělství. Za třetí mělo dojít ke stabilizaci trhů. V Římské smlouvě je 

zakotven také bod, který pojednává o zaručení spolehlivosti dodávek. Evropské hospodářské 

společenství rovněž usilovalo o zajištění přiměřených cen dodávaného zboží 

spotřebitelům.24Výše uvedené cíle jsou jmenovány v článku 39 smlouvy o EHS.Za účelem 

projednání mechanismů, které by výše uvedené zásady uvedly v praxi, byla svolána 

konference, která se konala 3.-11.7.1958 v italské Strese. Zúčastnili se jí zástupci všech  

                                                 
19 Hix, S. : Political System of the European Union, str. 250 
20 Fojtíková, L.; Lebiedzik M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 4 
21 Tamtéž, str. 5 
22 Tamtéž, str. 5 
23 Tamtéž, str. 5 
24 Fiala, P.; Pitrová, M. : Evropská unie, str. 393 
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šesti členských zemí tehdejšího Evropského společenství i představitelé Evropské komise.  

Zájmové skupiny získaly statut pozorovatele.25 Na konferenci byly definovány základní 

principy SZP. První z nich se týkal jednoty trhu. SZP je podle něj součástí společného trhu, 

který je založen na čtyřech svobodách. Jedná se o volný pohyb osob, zboží, služeb a 

kapitálu.26 Další zásadou SZP se stala preference Společenství, kdy výrobky pocházející ze 

zemí tehdejšího Evropského společenství jsou upřednostňovány před produkty dováženými ze 

třetích zemí. SZP měla podle dohod ze Stresy spočívat též na zásadě finanční solidarity. 

Jinými slovy, náklady na financování SZP měly být rozděleny mezi všechny členské země 

Společenství. 

 SZP neměla primárně fungovat pouze na principech tržního hospodářství, její podoba 

byla regulována zásahy Evropského společenství. Ceny zemědělských produktů měly být 

centrálně stanoveny. EK měla podávat návrhy formou směrnice, které měly být následně 

schváleny nebo zamítnuty Radou ministrů.27 

 Položky spojené s výdaji na společnou zemědělskou politiku byly financovány 

z Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu (podrobněji je o něm pojednáno 

v kapitole „Finanční aspekty reforem SZP EU“). Fond byl vytvořen v roce 1962. V období let 

1962-1963 byla započata první fáze regulace jednotlivých zemědělských komodit. Zpočátku 

se režim týkal základních zemědělských produktů (masa,obilovin apod.). Později byla 

regulace rozšířena o další produkty. Mimo jiné o specifické druhy ovoce a zeleniny.28 V této 

fázi fungování SZP byly zemědělcům vypláceny dotace, které byly vázány na objem 

produkce. Takto nastavený systém ovšem vedl farmáře k cílené nadprodukci. Evropské 

společenství garantovalo vysoké výkupní ceny. Nabídka však nereflektovala poptávku. 

Přebytečné zásoby byly skladovány a následně eventuelně likvidovány za finanční prostředky 

Společenství. Současně postupně neustále rostly garantované ceny jednotlivých komodit. 

Vysoké náklady na SZP vedly instituce tehdejšího Evropského společenství již v 60.letech 

k prvním pokusům o reformy. V roce 1968 byl představen tzv. Mansholtův plán. Cílem bylo 

dosáhnout snížení počtu osob zaměstnaných v zemědělství a zvýšit efektivitu v zemědělské 

výrobě. Plánu nebyly příznivě nakloněny dobře organizované zájmové skupiny zastupující 

zemědělce. V důsledku toho byl výše zmíněný pokus o reformu neúspěšný.29 Nakonec bylo 

                                                 
25 FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 394 
26 Evropská unie v kostce, str.12 
27 FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 394 
28 Tamtéž, str. 394 
29  Fojtíková, L.; Lebiedzik M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 13 
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v roce 1972 Radou rozhodnuto o přijetí tzv.miniplánu. Jeho součástí byly směrnice týkající se 

modernizace, odchodu zemědělců do důchodu a poradenství. Ani tento dokument nepřispěl  

ke snížení výdajů na SZP. Snahy Evropského společenství (dále jen ES) reformovat 

zemědělský sektor pokračovaly i v 80.letech. Tehdy vůbec poprvé začali farmáři nést 

spoluzodpovědnost za množství vyprodukovaných výrobků. Nově zavedeným nástrojem SZP 

se staly kvóty (nejprve se jednalo pouze o mléko). I přes dílčí změny v SZP náklady na 

financování tohoto sektoru stále rostly, v období let 1985-1987 až o 18% ročně. V roce 1988 

dosáhlo ES maximální rozpočtové zátěže a dostalo se na hranici finančního kolapsu. Na 

situaci reagovala Evropská rada svoláním mimořádného summitu do Bruselu (11.-13.2.1988). 

Výsledkem jednání bylo sestavení plánu známého jako Delorsův balík I, který měl pozměnit 

principy financování SZP.30 

 Pro úplnost zmíním, že finanční prostředky, které směřovaly na výdaje spojené se 

SZP, byly určeny zejména na dotace pro zemědělce (jejich výše závisela na objemu produkce 

zemědělských výrobků), na exportní subvence a na financování programů na podporu rozvoje 

venkova. Menší část finančních zdrojů byla vynakládána na cíle v oblasti dlouhodobých 

strukturálních změn v zemědělství (např. zvyšování kvalifikace farmářů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 409 
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2.3 zemědělství v členských zemích Evropské unie 

 

 Cílem druhé podkapitoly je popsat a vysvětlit strukturu a charakteristické rysy 

zemědělství v jednotlivých členských státech Evropské unie. V této části mé diplomové práce 

se pokusím dát odpověď na otázku, zda je způsob fungování a organizace zemědělské 

produkce v členských zemích Unie efektivní, případně jakým způsobem by mělo dojít do 

budoucna k modifikaci v rámci reforem SZP EU.  

 Pro porozumění a analýzu reforem SZP EU je třeba se seznámit se systémem 

zemědělské produkce v zemích Evropské unie.  

 Je logické, že charakter zemědělské činnosti se v jednotlivých zemích Unie liší. 

Důležitým faktorem jsou klimatické podmínky. Na nich závisí charakter zemědělství. Toto 

tvrzení lze mimo jiné doložit na příkladu pěstování zemědělských plodin. V každé oblasti se 

pěstují plodiny, které jsou vhodné pro určité klimatické podmínky. 

V následující pasáži se budu zabývat strukturou zemědělství ve státech Evropské unie. 

Ve svém rozboru budu vycházet jak z aktuálních statistických údajů Eurostatu, tak i údajů 

uvedených na webových stránkách ministerstev zemědělství jednotlivých členských zemí 

Unie a případně dalších institucí, které mají působnost v agrárním sektoru. 

 

2.3.1 Belgie 

 

 Belgie patří mezi zakládající státy někdejšího Evropského společenství. Informace o 

zemědělském sektoru v této západoevropské zemi čerpám z webového serveru belgického 

statistického úřadu. 

 Co se týče zaměření belgického zemědělství, tamní farmy se specializují na pěstování 

rostlinných produktů, chov hospodářských zvířat a také na agroturistiku. V Belgii se pěstují 

obiloviny, zelenina a ovoce.31 Z hospodářských zvířat se chová převážně hovězí dobytek a 

vepři, dále také ovce a kozy.32Belgickou půdu lze podle způsobu využití rozdělit na ornou 

půdu, pastviny a lesní porosty.  

Zaměstnanost v belgickém agrárním sektoru je nízká, pouze 2% ekonomicky  

 

 

                                                 
31 http://www.statbel.fgov.be/pub/d5/p502y2008s1_nl.pdf, str.14, staženo 9.6.2009 
32 Tamtéž, str.15, staženo 9.6.2009 



 20 

aktivního obyvatelstva pracují v tomto odvětví národního hospodářství.33 Zemědělství se  

podílí na celkovém objemu HDP země 0,7%.34 Toto procento je jedno z nejnižších v rámci 

Evropské unie. 

 Hodnotíme-li úroveň zemědělství ve sledované západoevropské zemi, je možné říci, 

že pozitivním rysem je jeho vysoká efektivita. V agrárním sektoru v Belgii je zaměstnán 

nízký počet farmářů, přesto je Belgie soběstačná ve výrobě základních zemědělských 

komodit. 

 

2.3.2 Bulharsko 

 

Bulharská republika je členským státem Evropské unie od roku 2007, do EU vstoupila 

společně s Rumunskem. Informace o zemědělské politice v této zemi vyhledávám na webové 

stránce bulharského ministerstva zemědělství a výživy. 

Jedním ze znaků bulharského agrárního sektoru je jeho vysoký podíl na celkové tvorbě 

HDP. V roce 2004 činil 10,9%.35 

V Bulharsku je zemědělsky využívána půda, jejíž výměra odpovídá  51,1% celkové 

rozlohy země.36 Podle způsobu využití ji můžeme rozdělit do několika kategorií- na ornou 

půdu, lesní porosty, pastviny a louky. V této členské zemi Evropské unie se pěstují převážně 

obiloviny, v menší míře rovněž zelenina a brambory.37 Z živých hospodářských zvířat se  

chová hovězí dobytek, ovce, vepři, drůbež a kozy.38  

 Zemědělské produkty vyrobené v Bulharsku nejsou určeny pouze pro tamní 

spotřebitele, část z nich je posílána na export. Vyváží se mimo jiné masné výrobky nebo 

ovoce a zelenina. Většina exportu zemědělských komodit směřuje do ostatních členských 

států Evropské unie.39 Hlavní odběratelé bulharských zemědělských výrobků jsou následující 

státy: Řecko, Německo, Itálie, Španělsko a Francie. Co se týče dovozu, většina zemědělských 

komodit, které jsou do Bulharska importovány, pochází rovněž ze zemí EU.  

                                                 
33 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/agriculture.pdf, staženo 9.6.2009 
34 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/tables.pdf, str.22, staženo 9.6.2009 
35http://www.mzgar.government.bg/MZ_eng/OfficialDocuments/Agry_report/annual_report_2005/annual_report
_2005_A.pdf, str. 1, staženo 22.4.2009 
36 Tamtéž, str.11, staženo 22.4.2009 
37 Tamtéž, str.12, staženo 22.4.2009 
38 
http://www.mzgar.government.bg/MZ_eng/OfficialDocuments/Agry_report/annual_report_2005/annual_report_
2005_A.pdf, str.28, staženo 22.4.2009 
39 Tamtéž, str. 28, staženo 22.4.2009 
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Hlavním negativním rysem bulharského zemědělství je jeho nízká efektivita (ve 

srovnání s většinou států původní EU-15). Proto instituce EU rozhodly o vyplácení přímých 

plateb bulharským farmářům v redukované výši, a sice v období do roku 2013. Naopak 

přínosem pro Bulharskou republiku je v souvislosti se SZP EU, možnost vyvážet vlastní 

zemědělské komodity na trhy ostatních členských států EU bez dovozních cel. Bulharští 

zemědělci získali nová odbytiště pro své výrobky. Bulharsko má rovněž nárok na čerpání 

finančních prostředků plynoucích na rozvoj venkova. 

 Shrneme-li výše uvedené hodnocení bulharské zemědělské politiky, je možné 

konstatovat, že v nejbližších letech by mělo dojít ke snížení počtu pracovníků zaměstnaných 

v agrárním sektoru. 

 

2.3.3 Česká republika 

 

Česká republika (dále jen ČR), je jedním z členských států, které do EU přistoupily 

v roce 2004. Česká republika dlouhodobě vykazuje soběstačnost v produkci základních 

potravin.40 Zemědělskou půdu v naší zemi lze rozdělit do několika kategorií. Jedná se o ornou 

půdu, lesní porosty a třetí nedílnou součástí půdního fondu ČR jsou louky a pastviny.41 

Statisticky na jednoho obyvatele připadá 0,3 ha orné půdy.42 Podobně je tomu ve většině 

ostatních členských zemí Evropské unie. Současným trendem je kontinuální snižování 

celkové výměry orné půdy na úkor vzrůstu absolutní výměry trvalých travních porostů 

(pastviny, louky). 

Pokud jde o vlastnictví půdy, bylo v roce 2004 přibližně 14% půdy majetkem státu.43  

Pro Českou republiku jsou charakteristické rozlehlé farmy s více než 50 ha. Podle údajů 

Ministerstva zemědělství hospodaří na zemědělské půdě s uvedenou rozlohou cca 92,2% 
44zemědělských podniků. Ministerstvo zemědělství uvádí, že přibližně 2,9% ekonomicky  

aktivního obyvatelstva je zaměstnáno v zemědělském sektoru. 

Zemědělská produkce vypěstovaná v ČR není určena pouze pro domácí trh, ale také na 

export. O jaké zemědělské komodity se jedná? Mezi zemědělské produkty naší země patří 

                                                 
40 http://www.mze.cz/index.aspx?ch=73&typ=1&val=42543&ids=0, staženo 20.2.2009 
41 Tamtéž, staženo 20.2.2009 
42 Tamtéž, staženo 20.2.2009 
43 Kalkulace vychází ze statistických údajů uvedených na      
http://www.mze.cz/index.aspx?ch=73&typ=1&val=42543&ids=0, staženo 20.2.2009 
44 Tamtéž, staženo 20.2.2009 
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zejména mléko, obiloviny, cukr a slad. Pro zemědělský sektor je příznačný taktéž chov živých 

hospodářských zvířat (drůbež, hovězí skot apod.). 45 

 Je třeba zdůraznit, že v současné době již české zemědělství neplní pouze funkci 

produkce potravin, ale je také zaměřeno na ekologické aspekty.46 V posledních letech dochází 

ve venkovských oblastech k rozvoji dalších odvětví hospodářství- např. agroturistiky, 

ekologicky šetrné výroby kosmetických produktů apod. 

 Na základě výše uvedené charakteristiky zemědělského sektoru České republiky je 

třeba zdůraznit, že obecné trendy českého zemědělství jsou v souladu s koncepcí reforem SZP 

EU. O reformách SZP budu podrobně pojednávat v jedné z příštích kapitol. Důležité je vědět, 

že Evropská unie nevyplácí farmářům dotace na základě objemu produkce. Zemědělci mají 

nárok na přímé platby, které mají sloužit k zajištění jejich přiměřené životní úrovni. 

V agrárním sektoru EU je v návaznosti na schválení reforem SZP EU z 90. let i z období po 

roce 2000 kladen důraz na neekonomické aspekty zemědělské produkce (m.j. ekologická 

hlediska). Z tohoto úhlu pohledu je správné, že podíl orné půdy na celkové výměře půdního 

fondu ČR klesá. Jak již bylo uvedeno, obhospodařovaná půda se může stát např. loukou nebo 

pastvinami. Na rozdíl od orné půdy louky ekologicky nezatěžují půdu. Dalším argumentem 

proti rozšiřování orné půdy je dlouhodobá soběstačnost ČR na vlastní zemědělské produkci 

v oblasti základních potravin.  

 Co se týče velikosti zemědělských podniků, je logické, že větší podniky nabízí více 

pracovních příležitostí. Tato skutečnost je pozitivní z hlediska politiky zaměstnanosti. Na 

druhé straně je, podle mého názoru, při obhospodařování půdy kladen menší důraz na 

ekologické a neekonomické aspekty zemědělské produkce. Zejména menší rodinné farmy se 

nezaměřují pouze na pěstování zemědělských plodin, ale rovněž na jiné činnosti- např.  

agroturistiku, ruční výrobu kosmetických a jiných produktů. Díky této skutečnosti se rozvíjí 

ve venkovských oblastech cestovní ruch, který vytváří v těchto regionech pracovní příležitosti 

i v jiných než agrárním sektoru. Kromě toho využívají menší zemědělské farmy v mnoha 

případech postupy pěstování plodin, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Tento postup 

je v souladu s ekologickým přístupem k zemědělství. V budoucnu by podle mého mínění 

měly být z fondů Evropské unie finančně podporovány malé i velké zemědělské podniky. 

 

 

 

                                                 
45 http://www.mze.cz/index.aspx?ch=73&typ=1&val=42543&ids=0, staženo 20.2.2009 
46 Tamtéž, staženo 20.2.2009 
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 Farmy, které preferují ekologický způsob zemědělství a zaměřují se nejen na produkci 

potravin, by měly být ve státech Evropské unie podporovány např. prostřednictvím slev na 

daních. 

 

2.3.4 Dánsko 

 

 Dánské království je členským státem Evropské unie od roku 1973.47 Informace o 

charakteristických rysech dánského zemědělství poskytuje informační brožura Dánské 

zemědělské rady, která je dostupná na webových stránkách této instituce. Pro úplnost zmíním, 

že Dánská zemědělská rada je hlavní organizací, která zastupuje zájmy dánských farmářů a 

podniků působících v potravinářském průmyslu. Údaje o agrárním sektoru v Dánsku rovněž 

budu čerpat na webové stránce dánského ministerstva zemědělství. 

Dánská půda je úrodná. Země je soběstačná v produkci základních zemědělských 

výrobků. Dvě třetiny zemědělské produkce jsou určeny na export.48 Dánskou zemědělskou 

půdu lze rozdělit na ornou půdu, pastviny, louky apod. Mezi významné zemědělské komodity, 

které jsou v zemi produkovány, patří obiloviny, mléčné výrobky atd.. V této skandinávské 

zemi se rovněž pěstuje řepa cukrovka i další plodiny např. brambory. Dánští farmáři chovají 

hovězí dobytek, vepře i drůbež. 

Farmáři v Dánsku kladou značný důraz na dobré životní podmínky chovaných 

hospodářských zvířat. Tomuto fenoménu věnuje značnou pozornost rovněž Evropská unie. Je 

nezbytné zmínit, že dánská legislativa ve výše uvedené oblasti je v mnoha případech přísnější 

než právní předpisy EU. Jako příklad lze uvést chov slepic. V roce 1999 schválily instituce 

Evropské unie směrnici stanovující přesná pravidla pro chov slepic. Podle dánských právních  

norem mají slepice v klecích větší prostor a zároveň lepší přístup ke krmivům a vodě.49  

V dánském zemědělství je podstatným jevem organický způsob produkce. V tomto 

případě jsou farmáři podle dánských právních norem povinni zajistit chovaným zvířatům 

přístup na venkovní plochy.50 Zhruba 5% půdy je obděláváno organickými metodami 

produkce.51 Z tohoto hlediska patří Dánsko mezi pět zemí původní EU-15, které tento způsob 

produkce nejvíce využívají. 

                                                 
47 http://www.euroskop.cz/701/sekce/tabulka-c-1/, staženo 2.3.2009 
48 http://www.landbrugsraadet.dk/getMedia.asp?mb_GUID=9CFA95C3-4DB9-4CBE-90FB-
8FB34F492BAD.pdf, str. 3, staženo 2.3.2009 
49 Tamtéž, str.10, staženo 2.3.2009 
50 http://www.landbrugsraadet.dk/getMedia.asp?mb_GUID=9CFA95C3-4DB9-4CBE-90FB-
8FB34F492BAD.pdf, str.14, staženo 2.3.2009 
51 Tamtéž, str.14, staženo 2.3.2009 
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Co se týká formy vlastnictví dánských farem, jsou dánští zemědělci zpravidla členy 

družstev. Dánské zemědělské podniky lze charakterizovat jako zemědělská družstva. Pouze 

velmi malý počet farem je vlastněn většími koncerny.52Přestože počet pracovníků 

zaměstnaných v agrárním sektoru v Dánsku tvoří pouhá 3,2%53 ekonomicky aktivního 

obyvatelstva, tvoří podíl zemědělského sektoru 10% celkového HDP v Dánsku. Na základě 

zmíněných údajů lze konstatovat, že dánské zemědělství je vysoce efektivní. 

Obecně lze konstatovat, že dánský agrární sektor vykazuje několik pozitivních trendů. 

Dánsko je soběstačné v dodávkách základních zemědělských produktů. Ve srovnání 

s většinou ostatních členských zemí EU-27, jsou častěji využívány organické metody 

produkce, které jsou ekologicky šetrnější. Důležité je připomenout, že dánská legislativa 

v oblasti zemědělství je v některých případech přísnější než právní normy EU. Tato 

skutečnost má pozitivní vliv na životní podmínky chovaných zvířat i na kvalitu konečných 

produktů. V neposlední řadě lze považovat vysokou efektivitu dánského agrárního sektoru za 

dlouhodobě pozitivní. 

 

2.3.5 Estonsko 

 

 Estonská republika se stala součástí EU v roce 2004. Informace o zemědělské politice 

v této pobaltské zemi budu čerpat na webové stránce estonského ministerstva zemědělství.  

 V Estonsku je možné zemědělskou půdu rozdělit do několika skupin- na ornou půdu, 

lesní porosty, pastviny a louky. Zemědělsky využívána je půda o celkové výměře přibližně 

18% celkové rozlohy státu.54 Pro estonské zemědělství je typická rostlinná i živočišná 

produkce. Ze zemědělských plodin se pěstují převážně obiloviny, brambory a zelenina.55 

V Estonsku se chovají hospodářská zvířata, mezi něž patří hovězí dobytek, vepři, ovce a kozy. 

 Pro estonské zemědělství je stejně jako pro agrární sektory některých jiných 

postkomunistických zemí charakteristická změna struktury farem. V Estonsku došlo 

v minulých letech ke zvětšení rozlohy zemědělských farem na úkor snížení jejich počtu. 

                                                 
52 http://www.landbrugsraadet.dk/getMedia.asp?mb_GUID=9CFA95C3-4DB9-4CBE-90FB-
8FB34F492BAD.pdf, str.18, staženo 2.3.2009 
53 Kalkulace na základě statistických údajů dostupných na 
http://www.fvm.dk/Healthy_and_Sustainable_Agriculture.aspx?ID=15230, staženo 2.3.2009 a 
http://www.landbrugsraadet.dk/getMedia.asp?mb_GUID=9CFA95C3-4DB9-4CBE-90FB-8FB34F492BAD.pdf, 
staženo 2.3.2009 
54 Vlastní kalkulace na základě údajů dostupných na http://www.agri.ee/index.php?id=33882, staženo 15.4.2009 
a na http://www.euroskop.cz/513/sekce/zakladni-informace/, staženo 15.4.2009 
55 http://www.agri.ee/index.php?id=33882, staženo 15.4.2009 
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 V estonském zemědělství pracuje 6,3% ekonomicky aktivního obyvatelstva.56 Na 

základě tohoto údaje je možné konstatovat, že procento pracovníků zaměstnaných ve 

sledovaném sektoru je poměrně vysoké (zejména ve srovnání se státy původní EU-15). 

 Stejně jako ostatní členské státy Evropské unie čerpá Estonsko dotace určené na 

rozvoj venkova. Podle způsobu využití lze tuto finanční podporu rozdělit do tří kategorií. 

Jedná se o konkurenceschopnost zemědělství, soukromého lesního hospodaření a 

potravinářského průmyslu. Druhým typem cílů, na které jsou zmíněné dotace určeny, je 

udržování dobré úrovně zemědělství a krajiny. Část finanční podpory z EU je zaměřena na 

podnikání  mimo samotné zemědělské podniky ve venkovských oblastech. Posledním typem 

cílů je podpora programů iniciovaných na lokální úrovni.57 

 Hodnotíme-li úroveň estonského zemědělství, je za jeho hlavní systémovou výhodu 

možné považovat produkci poměrně široké škály zemědělských komodit. Dalším pozitivním 

trendem je snižující se počet zemědělských podniků. Tím postupně dochází ke snižování 

zaměstnanosti v estonském agrárním sektoru, což je v souladu s koncepcí reforem SZP EU 

žádoucí nejen pro zemědělství této pobaltské republiky. Výhoda členství Estonska v EU 

spočívá také v možnosti čerpání finanční podpory určené na programy zaměřené na rozvoj 

venkova. Co se týče výše zmíněných typů dotací pro rozvoj venkova, jsou formulovány na 

základě cílů stanovených v reformách počínaje MacSharryho reformním balíčkem a dalších 

reforem SZP EU, které následovaly. Za pozitivní lze považovat stanovení celého spektra 

aktivit přispívajících k rozvoji venkova, na které jsou zmíněné finanční nástroje určeny. 

 

2.3.6 Finsko 

 

 Tato skandinávská země vstoupila do Evropské unie v roce 1995. Informace o agrární 

politice ve Finsku je možné vyhledat na webové stránce finského ministerstva zemědělství a 

na stránkách finské vládní agentury „Finské statistiky“. 

 Ve Finsku je zemědělská půda obdělávána po celém území státu. Podobně jako 

v mnoha dalších členských zemích Evropské unie je finskou zemědělskou půdu z hlediska 

hospodářského využití možné rozdělit na ornou půdu, lesní porosty, pastviny, louky apod.  

 

                                                 
56 http://portal.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT/servicos/mediateca/publicacoes/publicacoes/ficheiros/Indicadores2
007.pdf, str. 13, staženo 15.4.2009 
57 http://www.agri.ee/rural-life, staženo 15.4.2009 
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Procentuální podíl pastvin na celkové výměře zemědělské půdy v zemi je minimální.58  

Až na nepatrné výjimky je Finsko nezávislé na importu základních potravinářských 

produktů ze zahraničí. Konkrétně je pro pokrytí poptávky ze strany finských konzumentů 

nutné dovážet zejména hovězí maso a cukr.59 Mezi důležité zemědělské komodity 

produkované ve Finsku patří obiloviny, brambory a mléčné výrobky. Ve Finsku se 

z hospodářských zvířat chová hovězí dobytek, drůbež, ovce a menší míře taktéž vepři a sobi.60 

Ve Finsku je v zemědělském sektoru zaměstnáno 3,9% pracujícího obyvatelstva61. Na 

celkovém HDP se zemědělství podílí 1,2%.62 Většina finských farem nemá příliš velkou 

rozlohu. Na druhé straně je třeba zmínit, že v posledních letech se rozloha farem zvětšuje na 

úkor celkového počtu zemědělských podniků v zemi.63 Stejně jako v ostatních členských 

státech Evropské unie je v souladu s koncepcí reforem SZP EU i ve Finsku kladen důraz na 

neekonomické aspekty zemědělské politiky- ekologie, humánní životní podmínky chovaných 

zvířat, kvalita potravin apod. 

Zamyslíme-li se nad koncepcí finského agrárního sektoru, je důležitým aspektem 

soběstačnost ve výrobě téměř všech základních potravin. Přestože Finsko není soběstačné 

v produkci cukru a produktů z hovězího masa, mohou být uvedené komodity exportovány 

z jiných členských států EU. Z tohoto úhlu pohledu se nejedná o zásadnější problém pro 

zemědělský sektor sledované země. Počet zaměstnanců pracujících v agrárních sektoru není 

příliš vysoký. 

 

2.3.7 Francie 

 

Francouzská republika byla jedním ze zakládajících členských států tehdejšího 

Evropského společenství. Informace o zemědělském sektoru ve Francii budu vyhledávat na 

webovém serveru francouzského ministerstva zemědělství a rybolovu.  

Francouzský zemědělský sektor zaujímá významnou roli v rámci národního 

hospodářství. Agrární sektor se v této západoevropské zemi podílí na celkovém objemu HDP 

1,5%.64 Ve Francii je v zemědělství zaměstnáno 3% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Ve 

srovnání s některými, zejména středo- a východoevropskými členskými státy EU  

                                                 
58 http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous_en.html, staženo 2.3.2009 
59 Tamtéž, staženo 2.3.2009 
60 http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous_en.html, staženo 2.3.2009 
61 http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/agriculture/maataloustuotanto.html, staženo 2.3.2009 
62 Tamtéž, staženo 2.3.2009 
63 http://www.mmm.fi/en/index/frontpage/agriculture.html, staženo 2.3.2009 
64 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/agriculture.pdf, staženo 1.6.2009 
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(např. Polsko, Rumunsko, Bulharsko), se nejedná o vysoké procento. Na druhé straně je třeba 

zdůraznit, že v jiných západoevropských zemích (např. ve Velké Británii nebo v SRN) je 

v agrárním sektoru zaměstnáno méně pracovníků. Jak známo, Francie zaujímá tradičně 

konzervativní postoj k reformám SZP EU. Tato skutečnost souvisí právě s poměrně vysokým 

procentem osob zaměstnaných v zemědělském sektoru. Je třeba si uvědomit, že Francie se 

svými 64 milióny obyvateli patří mezi nejlidnatější země EU. Z tohoto důvodu je počet 3% 

pracovníků zaměstnaných v agrárním sektoru poměrně významný. 

Jaká je struktura francouzského zemědělství? Zemědělskou půdu v této zemi lze 

rozdělit  na ornou půdu, lesní porosty, louky a pastviny. Ve Francii je zemědělsky využívána 

půda o celkové výměře přibližně 50% rozlohy státu. Důležitým faktorem, který je při analýze 

francouzského zemědělství třeba zohlednit, je rozloha farem. Ve Francii hospodaří zhruba 

15% zemědělských podniků na rozloze minimálně 100 ha půdy, což je nejvíce ze všech 

členských států EU.65 Rovněž na základě tohoto statického údaje lze vysvětlit postoj Francie, 

která byla zastáncem vyplácení subvencí farmářům podle objemu produkce. Pro úplnost 

zmíním, že ve Francii rovněž existují i malá hospodářství. 26% farem pěstuje zemědělské 

produkty na ploše menší než 5 ha.66 Co se týče zemědělských plodin, ve Francii se pěstují 

obiloviny, ovoce a zelenina, podobně jako ve většině států EU. Francie zaujímá první místo 

v produkci rostlinných výrobků v EU.Sledovaná země je také největším producentem vína 

v rámci EU.67 Z živých hospodářských zvířat se chovají se ve Francii chovají zejména hovězí 

dobytek a vepři. V menší míře rovněž drůbež.68 Francie je největším producentem výrobků 

z hovězího masa v EU.69  

Ze všech výše zmíněných údajů vyplývá, že Francie je největším výrobcem některých 

významných zemědělských komodit. Také počet farmářů zaměstnaných v agrárním sektoru je 

poměrně vysoký. Je logické, že zájmy zemědělců hájí profesní svazy. Vzhledem k rozsahu 

agrárního sektoru ve Francii, lze konstatovat, že francouzští farmáři mají poměrně silnou 

pozici při vytváření pravidel SZP EU. 

 

 

 

 
                                                 
65 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/farm_structure.pdf, staženo 1.6.2009 
66 Tamtéž, staženo 1.6.2009 
67 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/plant_production.pdf, staženo 1.6.2009 
68 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/livestock_production.pdf, staženo 1.6.2009 
69 Tamtéž, staženo 1.6.2009 
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2.3.8 Irsko 

 

Irská republika se stala členským státem tehdejšího Evropského společenství v roce 

1973. Údaje o zemědělském sektoru v tomto ostrovním státě budu čerpat v publikaci „Fakta o 

irském zemědělství“ (verze z října 2008), která byla vydána irským ministerstvem  

zemědělství, rybolovu a potravinářství. 

 V Irsku je 72% veškeré půdy využíváno pro zemědělské účely.70 Největší část 

zemědělské půdy slouží jako pastviny. Na území Irska se též nachází orná půda a lesní 

porosty. 

 V Irské republice jsou chována živá hospodářská zvířata- zejména hovězí dobytek a 

ovce, v menší míře rovněž vepři. Ze zemědělských plodin se pěstují převážně obiloviny a 

brambory. Podle údajů irského ministerstva zemědělství, rybolovu a potravinářství je země 

soběstačná v produkci většiny základních zemědělských produktů (masné a mléčné výrobky). 

Výjimku tvoří obiloviny, které je třeba z části dovážet ze zahraničí. Importováno je v malé 

míře rovněž mléko (jedná se zhruba o 3% celkové spotřeby tohoto produktu).71 V Irsku se 

zemědělství podílí na celkové tvorbě HDP 2,5%. V sektoru je zaměstnáno 5,5% ekonomicky 

aktivního obyvatelstva. 

 Zamyslíme-li se nad systémem fungování irského zemědělského odvětví, je možné 

konstatovat, že jedním z jeho rysů je nutnost dovážet některé základní potraviny. Jak již bylo 

zmíněno, jedná se o obiloviny a mléko. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že uvedené 

komodity je možné dovážet z jiných členských států Evropské unie. Nehrozí tudíž riziko, že 

by byl zmíněných potravin nedostatek. K efektivitě ostrovního zemědělství nepřispívá ani 

poměrně vysoká zaměstnanost v agrárním sektoru. Do budoucna by se měl podle mého 

mínění zvýšit počet pracovníků zaměstnaných v oblasti služeb. Díky takové změně by 

Evropská unie mohla vynakládat nižší částky na podporu zemědělství a rozvoje venkova. 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Kalkulace na základě údajů uvedených v publikaci „Fakta o irském zemědělství“ dostupné na 
http://www.agriculture.gov.ie/rvlreport/, staženo 10.3.2009 
71 Tamtéž, staženo 10.3.2009 
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2.3.9 Itálie 

 

Italská republika patří mezi zakládající státy někdejšího Evropského společenství.  

Informace o agrárním sektoru v této jihoevropské zemi budu vyhledávat na webových 

stránkách Eurostatu a také italského statistického úřadu. 

V Itálii je v zemědělském sektoru zaměstnáno 3,8% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.72 Jedná se o aktuální údaj z roku 2008. V současné době se agrární sektor 

v Itálii podílí na celkovém objemu HDP 2%.73 Na základě vyhodnocení statistických údajů je 

možné způsob fungování italského agrárního sektoru považovat za efektivní. 

Co se týče zaměření zemědělství v této jihoevropské zemi, v Itálii se z rostlinných 

produktů pěstují obiloviny, ovoce (např. citrusové plody), zelenina, olivy a vinná réva.74 

Některé farmy se specializují na chov živých hospodářských zvířat (ovce, hovězí dobytek, 

vepři, drůbež).75 Některé zemědělské podniky se zabývají také dalšími činnostmi- 

např.agroturistikou nebo výrobou řemeslných produktů.  

Italské zemědělské produkty nejsou určeny pouze pro domácí trh, ale rovněž na vývoz. 

Některé zemědělské komodity se též dováží, a to zejména v případech, kdy italští zemědělci 

ne zcela mohou vyhovět zájmu spotřebitelů (jedná se např. o mléčné výrobky). 

Zamyslíme-li se nad úrovní italského agrárního sektoru, za pozitivní lze považovat 

relativně nízkou zaměstnanost ve sledovaném odvětví a nepříliš vysoký podíl zemědělství na 

HDP Itálie. Určitým negativním rysem je nutnost dovážet částečně některé zemědělské 

produkty (máslo apod.), tím se konečná cena výrobků pro spotřebitele zvyšuje. 

 

2.3.10 Kypr 

 

Tento ostrovní  stát (respektive jeho řecká část) se stal členskou zemí Evropské unie 

v roce 2004. Údaje o zemědělském odvětví na Kypru budu čerpat na webové stránce 

kyperského ministerstva zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí a také na 

webové stránce Eurostatu, konkrétně v informačním materiálu „Statistiky o zemědělství- 

základní výsledky 2006- 2007“. 

                                                 
72 http://www.istat.it/english/italyinfigures2009.pdf, str.19, staženo 3.6.2009 
73 Tamtéž, str.23, staženo 3.6.2009 
74 Tamtéž, str.28, staženo 3.6.2009 
75 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-038/EN/KS-SF-09-038-EN.PDF, str.6, 
staženo 3.6.2009 
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Zemědělskou půdu na Kypru je možné rozdělit do několika kategorií- orná půda, 

pastviny.76 Na ostrově se taktéž nachází lesní porosty.77 

Ze zemědělských plodin se na ostrově Kypr pěstují obiloviny, brambory, zelenina, 

ovoce. Důležitou plodinou jsou olivy, ze kterých je následně lisován olivový olej.78 Na Kypru 

se stejně jako v jiných členských zemích Evropské unie chovají živá hospodářská zvířata- 

vepři, drůbež a v menší míře hovězí dobytek a kozy .79 Vyrábí se též mléčné výrobky a vejce. 

Zemědělské produkty nejsou určeny pouze pro domácí trh, ale také na export. Vyváží se např. 

olivový olej nebo brambory. Ve většině případů jsou uvedené produkty určeny pro trhy 

v Evropské unii.80 

Podle údajů kyperského ministerstva zemědělství, přírodních zdrojů a životního 

prostředí se zemědělský sektor podílel v roce 2006 na tvorbě celkového HDP 2,6%.81 

 8,2% ekonomicky aktivního obyvatelstva Kypru je zaměstnáno v zemědělství.82 Jedná se o 

údaj z roku 2006. Je třeba zdůraznit, že celkový počet zemědělců na ostrově se kontinuálně 

snižuje. Pracovníci, kteří byli původně zaměstnáni v agrárním sektoru, nacházejí pracovní 

příležitosti v rozvíjejícím se cestovním ruchu a dalších odvětvích kyperského národního 

hospodářství. 

 Na Kypru je produkována široká škála zemědělských výrobků, což patří k pozitivním 

charakteristickým rysům ostrovního zemědělství. Negativním fenoménem je naopak příliš 

velká zaměstnanost v agrárním sektoru, a to navzdory skutečnosti, že zemědělský sektor se 

podílí na tvorbě celkového HDP země minimálně. Na základě těchto tvrzení je možné 

konstatovat, že kyperské zemědělství není ve srovnání s mnoha jinými členskými zeměmi 

Evropské unie (zejména některými západoevropskými státy) příliš produktivní. V této 

souvislosti je důležité zmínit, že kyperským farmářům je na rozdíl od zemědělců v zemích 

původní EU-15 vyplácena pouze čtvrtina celkové výše přímých plateb (podrobněji se touto 

problematikou budu zabývat v kapitole „Finanční aspekty SZP EU“). Domnívám se, že 

instituce Evropské unie učinily v tomto případě správné rozhodnutí. Podle mého názoru by 

neměl být nadměrně dotován systém, které nefunguje efektivně. Stejným způsobem  

                                                 
76 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ED-08-001/EN/KS-ED-08-001-EN.PDF, staženo 
5.3.2009 
77 
http://www.cyprus.gov.cy/moa/Agriculture.nsf/All/8AF77D6EEA4716AAC225742D0055AD35/$file/Annual%
20Report%20-%20English%20Summary.pdf%20%20%20(463%20Kbytes).pdf?OpenElement, str.98, staženo 
5.3.2009 
78 Tamtéž, str. 102, staženo 5.3.2009 
79 Tamtéž, str.103, staženo 5.3.2009 
80 Tamtéž, str.92, staženo 5.3.2009 
81 Tamtéž, str.97, staženo 5.3.2009 
82 Tamtéž, str.101, staženo 5.3.2009 
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argumentují reprezentanti institucí Evropské unie. Na druhé jsem přesvědčena o tom, že 

v případě výrazného snížení počtu pracovních míst v zemědělství na ostrově by farmářům na 

Kypru měla být vyplácena stejná výše přímých plateb jako pracovníkům zaměstnaným 

v agrárním sektoru v zemích původní EU-15. 

 

2.3.11 Litva 

 

 Litevská republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Informace o zemědělské 

politice v této východoevropské zemi čerpám na webových stránkách litevského ministerstva 

zemědělství. O sledované problematice podrobně pojednává informační publikace s názvem  

„ Zemědělství v Litvě 2005“, která byla vydána výše zmíněnou institucí. 

 Zemědělskou půdu v Litvě lze podle způsobu využití rozdělit na ornou půdu, lesní 

porosty, louky a pastviny. 

 Z plodin rostlinné výroby se pěstují převážně obiloviny, řepa cukrovka, zelenina a 

brambory. Z živých hospodářských zvířat se chová hovězí dobytek, vepři a v menší míře ovce 

a kozy.83 Zemědělské komodity vyprodukované v Litvě jsou určeny jak pro domácí trh, tak na 

export. Vývoz zemědělských produktů se na celkovém objemu exportu z této pobaltské 

republiky podílí 11,4%.84 Vyváží se mléčné produkty, obiloviny, cukr a masné výrobky.85 

Největšími odběrateli jsou další členské země Evropské unie, konkrétně Německo, Lotyšsko, 

Estonsko, Nizozemsko, Polsko, Francie a Dánsko.86 

 Co se týče dovozu zemědělských výrobků do Litvy, importuje se mimo jiné olej, 

ovoce, masné produkty a cukr. Je třeba zdůraznit, že všechny uvedené kategorie 

zemědělských produktů se podílejí na celkovém importu potravinářských výrobků do Litvy 

pouze několika procenty. Na základě této skutečnosti mohu konstatovat, že země je 

soběstačná ve výrobě základních zemědělských komodit. 

 V agrárním sektoru je v Litvě zaměstnáno 15,2% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.87 Ve srovnání s většinou zemí původní EU-15 se jedná o velmi vysoký podíl. 

 Hodnotíme-li litevskou zemědělskou politiku v souvislosti se společnou zemědělskou 

politikou EU, je třeba zdůraznit, že hlavní výhoda členství této pobaltské republiky v EU 

                                                 
83 http://www.zum.lt/min/failai/Agriculture-2005.pdf, str.35, staženo 20.4.2009 
84 Tamtéž, str.52, staženo 20.4.2009 
85 Tamtéž, str.52, staženo 20.4.2009 
86 Tamtéž, str.53, staženo 20.4.2009 
87 http://portal.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT/servicos/mediateca/publicacoes/publicacoes/ficheiros/Indicadores2
007.pdf, str.13, staženo 20.4.2009 
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nespočívá pouze ve vyplácení přímých plateb (v jejich neúplné výši)  zemědělcům, ale také 

v možnosti vyvážet agrární produkty do ostatních členských zemí Evropské unie bezcelně. 

Jak již bylo předesláno, právě státy EU jsou nejdůležitějším odběratelem výše uvedených 

produktů z Litvy. Kromě toho je členství v EU pro Litvu přínosné rovněž v souvislosti 

s možností čerpání finančních prostředků určených na projekty spojené s problematikou 

rozvoje venkova. Taktéž v oblasti kvality zemědělských produktů je Litva povinna dodržovat 

normy EU. 

 Hlavním záporným rysem litevského zemědělského sektoru je jeho nepříliš vysoká 

efektivita. V tomto odvětví národního hospodářství je zaměstnán značně vysoký počet 

pracovníků. Domnívám se, že by v příštím období mělo dojít k jeho výraznému snížení. 

V takovém případě by mohla být z finančních zdrojů EU vyplácena farmářům plná výše 

přímých plateb. 

 

2.3.12 Lotyšsko 

 

 Lotyšská republika se stala členskou zemí Evropské unie v roce 2004, společně 

s dalšími devíti státy. Informace o zemědělské politice v této pobaltské republice budu 

vyhledávat v publikaci „Zemědělství a venkovské oblasti Lotyšska“, kterou připravilo 

lotyšské ministerstvo zemědělství. 

 V Lotyšsku existuje několik typů zemědělské půdy- orná půda, lesní porosty, pastviny 

a louky. Z rostlinné výroby se pěstuje obilí, zelenina, ovoce, brambory apod.88 V Lotyšsku se 

chovají také hospodářská zvířata- především vepři a hovězí dobytek.89 Zemědělské produkty 

nejsou určeny pouze pro lotyšské spotřebitele, část výrobků je exportována do zahraničí. 

Větší část exportu směřuje do dalších zemí Evropské unie.90 

 V současné době se lotyšské zemědělství podílí na tvorbě HDP země 2,2%. 

V agrárním sektoru je v této pobaltské republice zaměstnáno 7,4% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.91 Jedná se o údaje z roku 2007. Přestože se počet pracovníků zaměstnaných 

v zemědělství každoročně snižuje a podíl sektoru na tvorbě celkového objemu HDP stoupá, je 

lotyšské zemědělství ve srovnání s úrovní agrárního sektoru ve většině zemí původní EU-15  

 

 
                                                 
88 http://www.zm.gov.lv/doc_upl/agriculture_of_latvia(2).pdf, str. 10, staženo 17.4.2009 
89 Tamtéž, str.10, staženo 17.4.2009 
90 Tamtéž, str.120, staženo 17.4.2009 
91 Tamtéž, str.8, staženo 17.4.2009 
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stále málo efektivní. 

  Co se týče oblasti rozvoje venkova, čerpá Lotyšsko stejně jako ostatní členské státy 

Evropské unie finanční podporu z příslušných fondů EU. Kromě toho je v této souvislosti 

třeba zdůraznit, že dotace částečně poskytují i samotné členské státy EU. 

 Pokud jde o hospodaření na farmách v souladu se zásadami šetrnými k životnímu 

prostředí, je možné konstatovat, že rozloha zemědělské půdy, která je v Lotyšsku obdělávána 

tímto způsobem, neustále roste.92 Tento trend lze považovat za pozitivní. 

 Hodnotíme-li lotyšské zemědělství, za jeho hlavní výhodu lze považovat produkci 

poměrně široké škály zemědělských komodit. Naopak negativním rysem lotyšského agrárního 

sektoru je, podobně jako ve většině ostatních postkomunistických zemích, jeho nízká 

efektivita. Domnívám se, že počet farmářů zaměstnaných v agrárním sektoru v Lotyšsku by se 

měl i v budoucnu nadále snižovat. Díky takovému vývoji by EU ušetřila finanční prostředky 

určené na financování přímých plateb zemědělcům.  

 

2.3.13 Lucembursko 

 

 Lucemburské velkovévodství patří mezi zakládající státy někdejšího Evropského 

společenství. Relevantní informace o agrárním sektoru v této západoevropské zemi je možné 

získat na webové stránce zemědělské hospodářské služby. Tato instituce je součástí 

lucemburského ministerstva zemědělství, vinařství a rozvoje venkova. 

 Zemědělství se v Lucembursku podílí na celkovém objemu HDP 1,6%.93 Pokud jde o 

zaměstnanost v agrárním sektoru, v zemědělství pracuje přibližně 2% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.94 Vzhledem k faktu, že Lucembursko patří ke státům s nejnižším počtem 

obyvatel v rámci EU, je možné konstatovat, že počet pracovníků zaměstnaných v zemědělství 

není příliš vysoký. Způsob fungování lucemburského agrárního sektoru je efektivní. 

 Podle způsobu využití můžeme rozdělit zemědělskou půdu v Lucembursku na ornou, 

pastviny a lesní porosty. V Lucembursku se nacházejí rovněž vinice. Z rostlinných produktů 

se pěstuje převážně obilí, ovoce a zelenina.95 Z živých hospodářských zvířat se chová zejména 

hovězí dobytek, vepři a drůbež.96 Zkoumáme-li strukturu zemědělských farem, zjišťujeme,  

 

                                                 
92 Tamtéž, str.97, staženo 17.4.2009 
93 http://www.ser.public.lu/publikationen/andere_publikationen/lux_landw_zahl_en.pdf, staženo 2.6.2009 
94 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/agriculture.pdf, staženo 2.6.2009 
95 http://www.ser.public.lu/publikationen/andere_publikationen/lux_landw_zahl_en.pdf, staženo 2.6.2009 
96 Tamtéž, staženo 2.6.2009 
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že celkový počet zemědělských podniků dlouhodobě klesá. V této souvislosti je nezbytné 

zdůraznit, že každoročně se zvyšuje počet farem, které hospodaří na půdě o celkové výměře 

minimálně 100 ha.97 

 Analyzujeme-li agrární sektor Lucemburska, dojdeme k závěru, že tento sektor není 

dominantní v národním hospodářství této země. Zemědělství funguje efektivně a počet 

farmářů je poměrně nízký. 

 

2.3.14 Maďarsko 

 

 Tato země vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Informace o zemědělství 

v Maďarsku budu čerpat z informačního materiálu „Maďarské zemědělství a potravinářský 

průmysl v číslech“ (verze z roku 2008), který byl vydán maďarským ministerstvem 

zemědělství a rozvoje venkova. 

 Maďarské hospodářství je výrazně agrárně orientováno. 62% celkové rozlohy země je 

tvořeno zemědělskou půdou.98 Téměř polovina rozlohy státu je pokryta ornou půdou.99 Ve 

srovnání s mnoha ostatními členskými státy Evropské unie se jedná o poměrně rozsáhlou část 

země. Na území Maďarska se též nachází pastviny, lesy a ovocné sady.100 Co se týče 

zemědělských plodin, výrazný podíl na celkovém objemu produkce mají obiloviny. Dále se 

pěstují též zelenina, ovoce, brambory a luštěniny.101 Z živých hospodářských zvířat se 

v Maďarsku chovají především vepři, v menší míře také hovězí dobytek a ovce.102 

Zemědělské produkty vyrobené v této středoevropské zemi nejsou určeny jen pro domácí trh, 

ale také na export. 

 Specifický je způsob vlastnictví zemědělských farem. Existují jak velké zemědělské 

podniky tak malé rodinné farmy.103  

 V Maďarsku je v zemědělském sektoru zaměstnáno přibližně 4,7% ekonomicky 

aktivního obyvatelstva (jedná se o statistický údaj z roku 2006).104 Agrární sektor se na  

celkovém objemu hrubého domácího produktu podílí 3,7%.105 

                                                 
97 Tamtéž, staženo 2.6.2009 
98 Kalkulace na základě údajů uvedených na http://www.fvm.hu/doc/upload/200812/masz_english.pdf, staženo 
6.3.2009 
99 Kalkulace na základě údajů uvedených na http://www.fvm.hu/doc/upload/200812/masz_english.pdf, staženo 
6.3.2009 
100 http://www.fvm.hu/doc/upload/200812/masz_english.pdf, str.5, staženo 6.3.2009 
101 Tamtéž, str.10, staženo 6.3.2009 
102 Tamtéž, str.11, staženo 6.3.2009 
103 Tamtéž, str. 3, staženo 6.3.2009 
104 Tamtéž, str.6, staženo 8.3.2009 
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 Pro maďarské zemědělství je charakteristická soběstačnost na základních 

zemědělských produktech. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že agrární sektor této 

středoevropské země není příliš efektivní. Podíl zemědělského sektoru na celkovém hrubém 

domácím produktu je poměrně nízký, avšak zaměstnanost v zemědělství je ve srovnání se 

zeměmi původní EU-15 vyšší. Tento stav by se měl podle mého mínění do budoucna změnit. 

Pokud by se tak stalo, měli by mít maďarští farmáři nárok na přímé platby v plné výši stejně 

jako zemědělci ve státech dřívější EU-15. 

 

2.3.15 Malta 

 

Maltská republika patří ke skupině deseti členských zemí Evropské unie, které se staly 

její součástí v roce 2004. Jako zdroj informací o agrárním sektoru na Maltě využiji informační 

brožuru „Fakta o Maltě“, zaměřenou na problematiku zemědělství, potravin a rybolovu, která 

byla publikována maltským ministerstvem pro záležitosti venkovských oblastí a životního 

prostředí a webové stránky maltského statistického úřadu.  

Maltský statistický úřad vydal publikaci „Zemědělství a rybolov 2007“, ve které rovněž budu 

vyhledávat relevantní informace o maltském zemědělství. 

Vzhledem k nevelké rozloze maltského souostroví, která činí 312 km² 106, je 

zemědělský sektor ve srovnání v většinou ostatních členských zemí Evropské unie menšího 

rozsahu. Zhruba polovina celkové rozlohy ostrovního státu je využívána jako zemědělská 

půda, konkrétně se jedná o území o celkové rozloze 151 km² 107. Vzhledem ke klimatickým 

podmínkám na Maltě je nutné zemědělskou půdu hojně zavlažovat. 

 Na maltském souostroví se pěstuje zelenina, ovoce. Vyrábějí se taktéž mléčné 

produkty, vejce a masné produkty. Maltští farmáři chovají zejména vepře, v menší míře 

rovněž skot, ovce, kozy a drůbež.108 Maltská republika není soběstačná v produkci některých 

základních potravin, a to zejména v obilovinách a produktech z hovězího masa.109 

 Na ostrovech je v zemědělském sektoru zaměstnáno přibližně 3,2% ekonomicky 

aktivního obyvatelstva.110  

                                                                                                                                                         
105 http://www.fvm.hu/doc/upload/200812/masz_english.pdf, str.5, staženo 8.3.2009 
106 http://mrra.gov.mt/htdocs/docs/factfile.pdf, str. 3, staženo 4.3.2009 
107 Tamtéž, str.3, staženo 4.3.2009 
108 Tamtéž, str. 4, staženo 4.3.2009 
109 Tamtéž, str.3, staženo 4.3.2009 
110 Kalkulace na základě údajů dostupných na http://mrra.gov.mt/htdocs/docs/factfile.pdf, staženo 4.3.2009 
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Analyzujeme-li maltské zemědělství, je možné konstatovat nesoběstačnost země 

v produkci některých základních potravin. Jak již bylo zmíněno, jedná se převážně o  

obiloviny a výrobky z hovězího masa. Uvedené zemědělské komodity je nezbytné dovážet ze 

zahraničí. Určité druhy zemědělských výrobků se na Maltě sice vyrábějí, nabídka ale 

nepokrývá celou poptávku. I v tomto případě musí být produkty do země dováženy. Po vstupu 

Maltské republiky do EU pochází většina importovaných zemědělských produktů z ostatních 

členských zemí Evropské unie. Konkrétně se jedná o obiloviny, ovoce,brambory, masné 

produkty, mléko a vejce.111 Mimo jiné na tomto příkladu lze ilustrovat fungování jednoho ze 

základních mechanismů společné zemědělské politiky Evropské unie. V Římské smlouvě 

z roku 1957 je jako jeden z principů zakotveno zajištění plynulosti dodávek (v rámci 

Evropského společenství).  

 

2.3.16 Německo 

 

Spolková republika Německo patří mezi zakládající členské země Evropského 

společenství. Údaje o zemědělské politice v této členské zemi Evropské unie budu čerpat na 

webové stránce Spolkového ministerstva výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele a 

z informační brožury „Zemědělství je výkonnější“, která byla publikována stejnou institucí. 

V rámci Evropské unie je Německo jedním z nejvýznamnějších producentů 

zemědělských komodit. Zemědělsky je využíváno více než 50% celkové rozlohy země.112 

Téměř 30% rozlohy Německa je tvořeno lesními porosty.113 Na území Spolkové republiky 

Německo se nacházejí též pastviny a louky.  

Co se týče produkce zemědělských plodin, pěstují se obiloviny, zelenina, luštěniny114 

a další plodiny typické pro tuto část Evropy. Země zaujímá čtvrté místo v EU v produkci 

rostlinných výrobků.115 V Německu se stejně jako v jiných členských státech Evropské unie 

chovají hospodářská zvířata. Konkrétně se jedná o vepře, hovězí dobytek, ovce a drůbež.116 

Země je největším výrobcem produktů z hovězího masa a druhým největším producentem 
                                                 
111 Informační brožura „Zemědělství a rybolov 2007“ dostupná na 
http://nso.gov.mt/statdoc/document_file.aspx?id=2259, staženo 5.3.2009 
112 http://www.bmelv.de/nn_750578/DE/04-Landwirtschaft/Land-
undForstwirtschaftinDeutschland.html__nnn=true, staženo 7.4.2009 
113 Tamtéž, staženo 7.4.2009 
114 Tamtéž, staženo 7.4.2009  
115 http://www.bmelv.de/cln_045/nn_750578/SharedDocs/downloads/01-
Broschueren/LandwirtschaftLeistetMehr,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/LandwirtschaftLeistetMe
hr.pdf, str.5, staženo 8.4.2009 
116 http://www.bmelv.de/nn_750578/DE/04-Landwirtschaft/Land-
undForstwirtschaftinDeutschland.html__nnn=true, staženo 7.4.2009 
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výrobků z vepřového masa v Evropské unii.117 Spolková republika Německo je v rámci EU na 

prvním místě v produkci mléčných výrobků.118 

V německém agrárním sektoru je zaměstnáno přibližně 1,5% celkové populace 

země.119 

Někteří němečtí zemědělci se taktéž specializují na specifické druhy zemědělské 

činnosti. Zaměřují se mimo jiné na ekologicky šetrné způsoby produkce zemědělských 

výrobků. Část zemědělců rovněž podniká v oblasti agroturistiky. Tento přístup je v souladu 

s koncepcí permanentní reformy zemědělství EU, která probíhá již od počátku 90.let. 

Připomenu, že jedním z jejích cílů je snížení objemu celkové zemědělské produkce, aby 

nevznikaly přebytky. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že německý agrární sektor je vysoce efektivní. 

V tomto odvětví národního hospodářství je zaměstnána malá část obyvatelstva, na druhé 

straně je nezbytné zdůraznit, že Německo v oblasti rostlinné i živočišné výroby zemědělských 

produktů patří k nejvýznamnějším producentům v rámci Evropské unie. Je logické, že země 

není závislá na dovozu základních potravinářských produktů. Země taktéž v souladu 

s právními předpisy Evropské unie klade značný důraz na kvalitu a bezpečnost potravin. 

 

2.3.17 Nizozemsko 

 

 Nizozemské království bylo jedním ze zákládajících členů někdejšího Evropského 

společenství. Údaje o agrárním sektoru v Nizozemsku budu vyhledávat na webové stránce 

nizozemského ministerstva zemědělství i v tématické brožuře  „Fakta a údaje o nizozemském 

agrárním sektoru 2008“ pojednávající o agrárním sektoru, která byla vydána stejnou institucí. 

 V Nizozemsku existuje několik typů agrární půdy, lze je rozdělit na základě způsobu 

využití. V zemi je obdělávána orná půda, její celková výměra odpovídá zhruba pětině rozlohy  

země.120 8% rozlohy státu je tvořeno lesy.121 V Nizozemsku se nacházejí taktéž pastviny a 

louky.  

                                                 
117 http://www.bmelv.de/nn_750578/DE/04-Landwirtschaft/Land-
undForstwirtschaftinDeutschland.html__nnn=true, staženo 7.4.2009 
118 http://www.bmelv.de/cln_045/nn_750578/SharedDocs/downloads/01-
Broschueren/LandwirtschaftLeistetMehr,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/LandwirtschaftLeistetMe
hr.pdf, str. 5, staženo 8.4.2009 
119 vlastní kalkulace na základě údajů dostupných z  
http://www.bmelv.de/cln_045/nn_750578/SharedDocs/downloads/01-
Broschueren/LandwirtschaftLeistetMehr,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/LandwirtschaftLeistetMe
hr.pdf, staženo 8.4.2009 
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 Nizozemsko je po USA a Francii třetím největším exportérem zemědělských produktů 

na světě.122 Významnými zemědělskými komoditami pěstovanými v této západoevropské 

zemi jsou obiloviny, řepa cukrovka, brambory, luštěniny.123 Nizozemsko je důležitým 

producentem řezaných květin a rostlin. 124Pěstuje se rovněž zelenina a ovoce a také se vyrábí 

mléčné i masné výrobky.125 Z živých hospodářských zvířat je na farmách chován zejména 

hovězí dobytek, vepři a drůbež.126 

 V agrárním sektoru v Nizozemsku je zaměstnáno 3,5% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.127 Podíl zemědělství na celkovém HDP státu činí 9,4%.128 

 Na základě výše uvedených údajů lze potvrdit, že zemědělský sektor sledované 

západoevropské země je vysoce efektivní. Pozitivním charakteristickým rysem nizozemského 

zemědělství je skutečnost, že produkce není určena pouze pro domácí trh, nýbrž také na 

export do zemí Evropské unie i třetích zemí.129  

 

2.3.18 Polsko 

. 

 Tato středoevropská země vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Polsko je výrazně 

agrárně orientováno. Relevantní informace budu čerpat jak z polských zdrojů tak ze zdrojů 

Evropské unie. Konkrétně využiji pro své zkoumání webové stránky Eurostatu a polského 

ministerstva zemědělství a rozvoje venkova, které vydalo informační brožuru s názvem 

„Zemědělství a potravinářský průmysl v Polsku“. Podle způsobu využití lze zemědělskou 

půdu v Polsku rozdělit na ornou půdu, pastviny, lesní porosty a louky. Zhruba polovina 

celkové rozlohy země je tvořena zemědělskou půdou.130 

                                                                                                                                                         
120 Kalkulace na základě statistických údajů dostupných na http://www.euroskop.cz/701/sekce/tabulka-c-1/, 
staženo 3.3.2009 a http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640381&_dad=portal&_schema=PORTAL, 
staženo 3.3.2009 
121 Informační brožura „Fakta a údaje o nizozemském agrárním sektoru 2008“, str. 9, dostupné na 
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640381&_dad=portal&_schema=PORTAL, staženo 3.3.2009 
122 http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640381&_dad=portal&_schema=PORTAL, staženo 
3.3.2009 
123 Tamtéž, staženo 3.3.2009 
124 Informační brožura „Fakta a údaje o nizozemském agrárním sektoru 2008“, str. 26, dostupné na 
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640381&_dad=portal&_schema=PORTAL, staženo 3.3.2009 
125 Informační brožura „Fakta a údaje o nizozemském agrárním sektoru 2008“, str.17, dostupné na 
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640381&_dad=portal&_schema=PORTAL, staženo 3.3.2009 
126 Tamtéž, str.23, staženo 3.3.2009 
127 Tamtéž, str.47, staženo 3.3.2009 
128 Tamtéž, str.12, staženo 3.3.2009 
129 Tamtéž, str.19, staženo 3.3.2009 
130 Informační brožura „Zemědělství a potravinářský průmysl v Polsku“, str.12, dostupná na 
http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=33126, staženo 6.3.2009 
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 Mezi zemědělské plodiny, které se v této středoevropské zemi pěstují, patří obiloviny 

(více než 70% vypěstovaných zemědělských plodin), brambory, ovoce a zelenina, ovoce a 

řepa cukrovka. Polsko je rovněž producentem mléčných výrobků a vajec.131 V Polsku jsou 

také chována živá hospodářská zvířata-vepři, hovězí dobytek, drůbež atd. Některé zemědělské 

podniky v Polsku se specializují na jiný typ činnosti než zemědělskou produkci. Mimo jiné se 

jedná o agroturistiku.132Co se týče velikosti farem, více než polovina z nich hospodaří na půdě 

o výměře méně než 15 ha.133 Polské agrární produkty nejsou určeny výhradně pro domácí trh, 

ale také na vývoz. Exportuje se především do zemí EU.134 

 V současné době se polské zemědělství podílí na celkovém objemu HDP země 

necelými 4%135 (jedná se o údaj z roku 2007). V polském agrárním sektoru je zaměstnáno 

19% ekonomicky aktivního obyvatelstva.136 

 Hodnotíme-li úroveň polského zemědělství, dojdeme k závěru, že hlavním negativním 

jevem je přezaměstnanost v tomto odvětví ekonomiky. Do budoucna by měl být snížen počet 

pracovníků v agrárním sektoru. 

 

2.3.19 Portugalsko 

 

 Portugalská republika je členským státem Evropské unie od roku 1986. Informace o 

zemědělské politice v této západoevropské zemi vyhledávám v informační publikaci s názvem 

„Údaje o zemědělství, lesnictví a rybářství“, která byla vydána portugalským ministerstvem 

zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu. 

 Portugalskou zemědělsky využívanou půdu je možné rozdělit na úrodnou půdu, 

pastviny, louky a lesní porosty. V Portugalsku se pěstuje ovoce, zelenina, obiloviny, olivy a 

vinná réva. Chovají se též hospodářská zvířata. Jedná se o hovězí dobytek, vepře, v menší 

míře se chovají též ovce a kozy. V této souvislosti je třeba zmínit, že stáda ovcí a koz patří 

mezi nejpočetnější v rámci členských států EU.137 Pokud jde o soběstačnost Portugalské 

republiky v produkci základních potravin, je možné zjistit, že některé zemědělské komodity 

                                                 
131 Tamtéž, str.20, staženo 6.3.2009 
132 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001-EN.PDF, staženo 
6.3.2009 
133 Tamtéž, str.14, staženo 6.3.2009 
134 Tamtéž, str.58, staženo 6.3.2009 
135 Tamtéž, str.12, staženo 6.3.2009 
136  http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/agriculture.pdf, staženo 6.3.2009 
137 http://portal.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT/servicos/mediateca/publicacoes/publicacoes/ficheiros/Indicadores2
007.pdf, str. 14, staženo 11.4.2009 



 40 

musí být částečně dováženy ze zahraničí. Jedná se zejména o brambory, obiloviny a určité 

druhy produktů živočišné výroby (masné výrobky).138 Převážná část dovozu zemědělských 

produktů pochází ze zemí EU. Portugalsko je nejen importérem, ale také exportérem 

zemědělských komodit. Odběrateli jsou převážně země EU. 

 Zemědělství a lesnictví se v Portugalsku podílí na tvorbě hrubého domácího produktu 

2,9%.139 Co se týče dlouhodobého trendu, je možné konstatovat, že zmíněný ukazatel 

každoročně mírně klesá.140 Rovněž zaměstnanost v zemědělském sektoru se dlouhodobě 

snižuje. V současné době je podle údajů portugalského Ministerstva zemědělství, rozvoje 

venkova a rybolovu v agrárním sektoru země zaměstnáno zhruba 8,3% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.141 

 V souladu se zásadami moderních metod zemědělské produkce využívá stále více 

portugalských farmářů metody organické produkce. V roce 2005 byla tímto způsobem 

obdělávána půdou o ploše přibližně 2,5% celkové rozlohy země.142 

 Obecně lze konstatovat, že portugalský zemědělský sektor není nesoběstačný v oblasti 

produkce výše uvedených zemědělských komodit. V tomto ohledu je pro Portugalsko 

přínosná celková koncepce SZP EU, která je založena na zásadě jednotného trhu v rámci EU. 

Kvalitní produkty z jiných členských států EU lze dovážet bezcelně. Dalším záporným jevem 

portugalského zemědělství je jeho nízká výkonnost. Přestože je v oboru zaměstnáno více 

pracovníků než je průměr EU143, podíl odvětví na celkové tvorbě HDP je poměrně nízký. 

Domnívám se, že by v budoucnu mělo být více ekonomicky aktivního obyvatelstva 

zaměstnáno v oblasti služeb. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 Tamtéž, str.75, staženo 11.4.2009 
139 http://portal.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT/servicos/mediateca/publicacoes/publicacoes/ficheiros/Indicadores2
007.pdf, str. 39, staženo 11.4.2009 
140 Tamtéž, str.39, staženo 11.4.2009 
141 Tamtéž, str.13, staženo 11.4.2009 
142 http://portal.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT/servicos/mediateca/publicacoes/publicacoes/ficheiros/Indicadores2
007.pdf, str. 66, staženo 11.4.2009 
143 Tamtéž, str.13, staženo 11.4.2009 
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2.3.20 Rakousko 

 

Rakousko se stalo členským státem Evropské unie v roce 1995. Údaje o zemědělství 

v této středoevropské zemi vyhledávám na webové stránce rakouského spolkového 

ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství. 

 Podle způsobu využití můžeme zemědělskou půdu v Rakousku rozdělit do několika 

kategorií-orná půda, pastviny, lesní porosty apod. Nejvýznamnější skupinou zemědělských 

plodin, které se v Rakousku pěstují, je podobně jako v mnoha dalších členských zemích 

Evropské unie obilí. Kromě toho se pěstuje vinná réva, ovoce, zelenina, řepa cukrovka, 

brambory. Z hospodářských zvířat je v Rakousku chován zejména hovězí dobytek, vepři a 

rovněž drůbež.144 

 V rakouském zemědělském sektoru je v současné době zaměstnáno 5,1% pracující 

populace.145 Rakouští zemědělci se nezaměřují pouze na produkci zemědělských výrobků, ale 

také na podnikání v oblasti cestovního ruchu (dovolená na farmě apod.).146 Domnívám se, že 

právě tyto i podobné aktivity by měly být institucemi Evropské unie ve větší míře 

podporovány, a to formou dotací z fondů pro rozvoj venkova.  

Poskytují-li farmáři v Evropské unii služby v cestovním ruchu, nejsou jejich příjmy 

závislé pouze na produkci zemědělských výrobků, o které v určitém časovém období nemusí 

být mezi spotřebiteli přílišný zájem. Podle mého názoru by Evropská unie v souladu 

s nastaveným trendem měla i v budoucnu snižovat výkupní ceny u jednotlivých zemědělských 

komodit, čímž by byly redukovány výdaje na společnou zemědělskou politiku EU. Jak jsem 

již uvedla, jsem zastáncem rozvoje cestovního ruchu ve venkovských oblastech i dalších 

aktivit s ním spojených. Tento sektor služeb nezaručuje jistotu příjmů pouze samotným 

zemědělcům, nýbrž vytváří další pracovní příležitosti v obcích (gastronomické služby atd.). 

Z tohoto důvodu si myslím, že rozvoj agroturistiky by mohl být podporován specifickými 

finančními nástroji- m.j.  formou slev na daních pro výše uvedené podnikatele. 

 Podle údajů rakouského ministerstva zemědělství, lesnictví, životního prostředí a 

vodohospodářství využívá každý desátý zemědělec v Rakousku metody ekologicky šetrného 

zemědělství.147 Domnívám se, že farmáři, kteří obhospodařují svou farmu v souladu s těmito  

 

                                                 
144 http://land.lebensministerium.at/article/articleview/69059/1/25625/, staženo 11.3.2009 
145 http://www.landnet.at/article/articleview/60305/1/1455/, staženo 11.3.2009 
146 Tamtéž, staženo 11.3.2009 
147 http://land.lebensministerium.at/article/articleview/60298/1/13751/, staženo 11.3.2009 
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principy, by měli získávat finanční podporu od Evropské unie prostřednictvím dotací z fondů 

určených pro rozvoj venkova. Zároveň se přikláním k názoru, že dotace z finančních 

prostředků Evropské unie by měly pokrývat pouze menší část výdajů na konkrétní projekt 

(ideálně 10-20%). Pokud by mechanismus přidělování subvencí z EU fungoval na tomto 

principu, myslím, že by EU i tímto způsobem mohla dosáhnout postupného snižování výdajů 

na SZP. 

 

2.3.21 Rumunsko 

 

 Rumunsko vstoupilo do Evropské unie společně s Bulharskem při poslední vlně 

rozšíření, tj. 1.1.2007. Údaje o zemědělství v této východoevropské zemi čerpám ze zprávy 

s názvem „Výroční zpráva o implementaci programu SAPARD v Rumunsku 2006“, která je 

uveřejněna na webovém serveru rumunského ministerstva zemědělství. 

 Podle údajů rumunského ministerstva zemědělství se tento sektor podílí na celkovém 

objemu HDP země přibližně 8%.148 Zabýváme-li se zkoumáním charakteristických rysů 

rumunského zemědělství, je třeba zdůraznit, že v tomto sektoru ekonomiky je zaměstnáno 

přibližně 70% Rumunů.149 Jedná se o vůbec nejvyšší podíl v rámci EU-27. Z výše uvedených 

údajů vyplývá, že rumunský agrární sektor je velmi neefektivní. Přestože v tomto odvětví 

národního hospodářství pracují více než dvě třetiny obyvatelstva, podíl zemědělství na 

celkovém objemu HDP země je poměrně nízký. Do budoucna musí dojít k výraznému snížení 

počtu farmářů v této východoevropské zemi. 

 Zemědělskou půdu v Rumunsku lze podle způsobu využití rozdělit na několik typů- na 

ornou půdu, pastviny a lesní porosty (podobně jako ve většině dalších členských států EU). 

Z rostlinných produktů se v Rumunsku pěstují převážně obiloviny, ovoce, zelenina a vinná 

réva.150 Z živých hospodářských zvířat se chovají zejména ovce, hovězí dobytek a vepři.151 

Sledujeme-li strukturu farem v Rumunsku, zjišťujeme, že více než 90% zemědělských  

podniků hospodaří na půdě o maximálně výměře 5 ha.152 Jinými slovy, převážná většina 

farem v této východoevropské zemi jsou malé zemědělské podniky.  

                                                 
148 http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_rurala/report_sapard_2006.pdf, str.26, staženo 2.6.2009 
149 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/agriculture.pdf, staženo 2.6.2009 
150 http://www.mapam.ro/pages/dezvoltare_rurala/report_sapard_2006.pdf, str.41, staženo 2.6.2009 
151 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-08-001/EN/KS-EI-08-001-EN.PDF, str.135, 
staženo 2.6.2009 
152 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/farm_structure.pdf, staženo 2.6.2009 
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Hodnotíme-li úroveň rumunského zemědělství, je charakterizováno příliš vysokou 

zaměstnaností a nízkou efektivitou. Do budoucna by především mělo dojít k redukci 

nadměrné zaměstnanosti v zemědělství a více pracovníků by mělo být zaměstnáno v oblasti 

služeb a průmyslu. 

 

2.3.22 Řecko 

 

 Řecká republika se stala členským státem Evropské unie v roce 1981. Příslušné údaje 

o zemědělském sektoru v Řecku vyhledávám na webové stránce řeckého statistického úřadu. 

Tato instituce vydala publikaci „Řecko ve statistických údajích 2008“. Zmíněná informační 

brožura obsahuje rovněž dobré informace o zemědělství v Řecku. 

 V řeckém agrárním sektoru pracuje více než 10% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.153 Sledované odvětví národního hospodářství se podílí na tvorbě celkového 

HDP země 2,9%.154 Analyzujeme-li oba zmíněné statistické údaje, je možné konstatovat, že 

řecké zemědělství není příliš produktivní. Přestože v tomto sektoru pracuje vysoký počet 

farmářů, podíl sledovaného odvětví na celkovém HDP země není příliš vysoký. Tento trend 

by se měl do budoucna změnit. 

 Co se týká zaměření řeckých zemědělských podniků, zabývají se pěstováním 

tradičních  rostlinných produktů i  chovem hospodářských zvířat. Částečně také poskytují 

služby spojené s agroturistikou. Ze zemědělských plodin se v Řecku pěstují obiloviny ( i když 

v menší míře než ve většině členských zemí EU), ovoce (zvláště citrusové plody), zelenina a 

olivy. Z hospodářských zvířat se chovají převážně ovce a kozy. V menší míře vepři a hovězí 

dobytek. Tato skutečnost má vliv na produkci některých zemědělských výrobků. Určité 

komodity (např. máslo) je nutné dovážet. Toto má za následek vyšší konečnou cenu pro 

spotřebitele. Produkty řeckého zemědělství nejsou určeny pouze pro tamní trh, ale rovněž na 

export. Vyváží se např. olivy a produkty zpracované z této plodiny. 

 V souvislosti s analýzou řeckého zemědělství je třeba zdůraznit, že jej charakterizuje 

jeho nízká efektivita a nutnost dovozu některých zemědělských komodit.  

 

 

 

                                                 
153Kalkulace na základě údajů dostupných z  http://www.statistics.gr/eng_tables/hellas_in_numbers_EN.pdf, 
staženo 4.6.2009 
154 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/tables.pdf, staženo 4.6.2009 
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2.3.23 Slovensko 

 

 Slovenská republika se stala členským státem Evropské unie v roce 2004. Informace o 

zemědělské politice v této středoevropské zemi vyhledávám v informační publikaci 

„Výsledky primární zemědělské produkce v SR“, která byla vydána Výzkumným ústavem 

ekonomiky zemědělství a potravinářství. Kromě toho využívám publikaci „Zpráva o 

zemědělství a potravinářství ve Slovenské republice 2008“, která byla vypracována 

slovenským ministerstvem zemědělství. 

 Zemědělsky využívanou půdu na Slovensku je možné rozdělit na několik typů- jedná 

se o ornou půdu, lesní porosty, pastviny a louky. Co se týče rostlinné výroby, pěstuje se 

zejména obilí, brambory, ovoce a zelenina.155 V souvislosti s živočišnou produkcí je nezbytné 

zmínit chov hovězího dobytka, vepřů, drůbeže, ovcí a koz. Zpracovávají se mléčné výrobky a 

vejce.156 Slovensko některé své zemědělské komodity vyváží, a to především do dalších zemí 

Evropské unie.157 Většina zemědělských produktů, které jsou dováženy do SR, pochází taktéž 

z členských zemí EU. 

 Slovenské zemědělství se celkovém objemu HDP podílí 2,5%. V sektoru je v současné 

době zaměstnáno 4,1% ekonomicky aktivního obyvatelstva.158 Slovenští zemědělci se 

nezabývají pouze chovem hospodářských zvířat a pěstováním plodin, někteří z nich se rovněž  

zaměřují na agroturistiku.159 

 

2.3.24 Slovinsko 

 

 Slovinská republika vstoupila do Evropské unie společně s dalšími devíti státy v roce 

2004. Informace o agrárním sektoru v této zemi čerpám z webových stránek slovinského 

ministerstva zemědělství, lesnictví a potravinářství a Slovinské agentury pro zemědělské trhy 

a rozvoj venkova. 

 Slovinské zemědělství není stěžejním ekonomickým odvětvím národního 

hospodářství. Na tvorbě HDP se podílí pouze přibližně 2%160, což je méně než průměr 

v dalších zemích EU. 

                                                 
155 http://www.vuepp.sk/Uroven_SP07/uroven2007_kap1.pdf, staženo 9.4.2009 
156 Tamtéž, str.2, staženo 9.4.2009 
157 Tamtéž, str. 12, staženo 9.4.2009 
158 http://www.vuepp.sk/ZS/zs08.pdf, str. 4, staženo 9.4.2009 
159 http://www.vuepp.sk/ZS/zs08.pdf, str.32, staženo 9.4.2009 
160 http://www.mkgp.gov.si/en/areas_of_work/agriculture/, staženo 1.5.2009 
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 Zemědělskou půdu je podle způsobu obhospodařování možné rozdělit na 4 základní 

kategorie. Jedná se o ornou půdu, lesní porosty, louky a pastviny. V této souvislosti je třeba 

zdůraznit, že louky a pastviny tvoří 60% celkové rozlohy zemědělské půdy.161 Mezi důležité 

zemědělské plodiny patří ovoce a zelenina. Z hospodářských zvířat se chová hovězí dobytek, 

vepři, ovce a kozy. 

 Slovinský agrární sektor čelí dvěma zásadným problémům. První se týká využití 

zemědělské půdy, druhý souvisí se zaměstnaností v sektoru. Je známým faktem, že pro část 

území Slovinska jsou charakteristické krasové jevy. Typ půdy, na kterém se zmíněné útvary 

vyskytují, omezuje způsoby využití zemědělské půdy. Totéž platí pro vysokohorské oblasti. 

Tyto typy krajiny se vyskytují i v některých dalších členských zemích EU, které však mají 

větší rozlohu než Slovinsko. Tato země se rozkládá pouze na ploše 20 253 km²162, proto má 

výskyt krasových jevů zásadní vliv na zemědělství ve Slovinsku. Farmáři z regionů, kde je 

omezená možnost zemědělské činnosti, mají nárok na finanční náhrady, které mají za cíl 

podporu rozvoje venkova a zabezpečení dobré životní úrovně tamního obyvatelstva. Ve 

Slovinsku se tato problematika dotýká přibližně 75% celkové rozlohy zemědělsky využívané 

půdy.163 

 Jiným problémem v agrárním sektoru je vysoký věkový průměr zemědělců pracujících 

na malých rodinných farmách. Pouze 17,7 % pracovníků zaměstnaných v uvedeném typu 

zemědělského podniku je mladších 45 let.164 Možným řešením tohoto stavu je realizace 

programů, které jsou zaměřeny na podporu zájmu mladých farmářů o zemědělský sektor. 

 Po vstupu do Evropské unie má i Slovinsko nárok na čerpání finančních prostředků 

určených pro rozvoj venkova. Země také musela v souvislosti se svým vstupem do EU 

harmonizovat legislativu v oblasti bezpečnosti potravin (stejně jako ostatní státy, které do EU 

přistoupily v roce 2004 a 2007).   

Zamyslíme-li se nad významem slovinského agrárního sektoru, je možné  

 konstatovat, že se nejedná o stěžejní odvětví ekonomiky státu. Z tohoto důvodu nevyžaduje 

ve srovnání s dalšími státy, které vstoupily do EU v roce 2004, přílišné finanční nároky. 

 

 

 

                                                 
161 Tamtéž, staženo 1.5.2009 
162 http://www.euroskop.cz/701/sekce/tabulka-c-1/, staženo 1.5.2009 
163 
http://www.arsktrp.gov.si/fileadmin/arsktrp.gov.si/pageuploads/Aktualno/Aktualno/2008/Zlozenka_ang_2008_I
nternet.pdf, str.4, staženo 1.5.2009 
164 http://www.mkgp.gov.si/en/areas_of_work/agriculture/, staženo 1.5.2009 
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2.3.25 Španělsko 

 

 Španělské království je členskou zemí EU od roku 1986. Informace o agrárním 

sektoru v této jihoevropské zemi budu čerpat z internetového portálu Eurostatu a na webovém 

serveru španělského ministerstva životního prostředí, venkova a mořských zdrojů. 

 Ve španělském zemědělství je zaměstnáno přibližně 5% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.165 Sektor se podíl se celkovém objemu HDP 2,3%.166 Posuzujeme-li míru 

efektivity agrárního sektoru ve Španělsku, v rámci členských zemí Evropské unie je podle 

mého mínění průměrná. Zemědělství této jihoevropské země však funguje efektivněji než 

v některých dalších zemích EU (např. Bulharsko, Řecko). Na druhou stranu je třeba si 

uvědomit, že agrární sektor v určitých zemích EU (např. Dánsko, Nizozemsko) vykazuje 

vyšší míru efektivity než v případě Španělska. Z tohoto důvodu se domnívám, že by 

v budoucnu mělo být ke snížení počtu pracovníků zaměstnaných v zemědělském sektoru ve 

Španělsku. Tímto způsobem mohlo dojít k úspoře finančních prostředků vynaložených na 

přímé platby pro farmáře. Celkové náklady na SZP EU by se díky takovému kroku rovněž 

snížily. 

 Co se týče struktury zemědělství ve sledované zemi, tamní zemědělské podniky se 

zaměřují na rostlinnou i živočišnou produkci. Některé farmy se specializují na agroturistiku. 

Z rostlinných produktů se pěstují zejména obiloviny, ovoce, zelenina a olivy.167 Španělské 

farmy se zaměřují na chov koz, ovcí, vepřů a hovězího dobytka.168 Ve srovnání s dalšími 

velkými státu EU se na španělských farmách nechovají početná stáda hovězího dobytka. Proto 

je třeba větší část některých komodit dovážet. Cenová hladina importovaných produktů je 

z tohoto důvodu vyšší než cena těchto produktů v některých dalších členských státech EU. 

Jedná se např. o mléčné výrobky. Obecně platí, že španělské zemědělské výrobky jsou určeny 

také na export (např.olivy, citrusové plody apod.).  

Analyzujeme- li systém fungování španělského zemědělství, je třeba zdůraznit,  

že negativními fenomény jsou zejména vyšší zaměstnanost v rámci agrárního sektoru a 

vysoké ceny určitých zemědělských komodit, což souvisí s jejich dovozem do Španělska.  

 

 

                                                 
165 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/agriculture.pdf, staženo 4.6.2009 
166 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/File/tables.pdf, staženo 4.6.2009 
167 http://www.mapa.es/en/agricultura/agricultura.htm, staženo 4.6.2009 
168 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-ED-08-001/EN/KS-ED-08-001-EN.PDF, str.60, 
staženo 4.6.2009 
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2.3.26 Švédsko 

 

Švédské království je stalo členskou zemí Evropské unie v roce 1995. Údaje o 

zemědělském sektoru této skandinávské země budu čerpat na webových stránkách švédského 

ministerstva zemědělství a na webových stránkách  Švédského výboru pro zemědělství, které 

je součástí švédské státní správy. 

Švédsko je zemí, která není primárně agrárně orientována. Zemědělskou půdu v této 

členské zemi Evropské unie je možné rozdělit dle způsobu využití- orná půda, lesní 

porosty,louky, pastviny atd.169 Zhruba polovina zemědělské půdy je tvořena lesy. Pouhých 

7% celkové rozlohy země (do tohoto údaje nejsou započítány vodní toky a jezera) je 

obděláváno.170 Podle údajů Švédského výboru pro zemědělství je země až na malé výjimky 

soběstačná v dodávkách základních potravin. Švédští farmáři se specializují na pěstování 

obilovin, produkci mléčných výrobků a chov vepřů. 

 Pokud jde o zaměstnanost v zemědělském sektoru, pracují v tomto odvětví švédského 

hospodářství zhruba 2% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Většina zemědělských podniků 

ve Švédsku jsou rodinné farmy. V některých případech vykonávají farmáři kromě práce 

v zemědělství další zaměstnání. Pro švédské zemědělství jsou charakteristické jasné vývojové 

trendy- v poslední době dochází ke snižování celkového počtu zemědělských podniků a 

velikost farem je oproti dřívějšímu období větší. Švédsko patří mezi poměrně rozlehlé státy 

Evropské unie a velikost zemědělstvích podniků závisí na regionu. Zatímco v severní části 

země se etablovaly zejména zemědělské podniky s méně zaměstnanci, pro jižní část státu jsou 

typické převážně větší farmy. Jaké jsou příčiny tohoto fenoménu? Důležitým externím 

faktorem jsou klimatické podmínky. Pro severní Švédsko jsou typické nižší průměrné teploty 

než pro ostatní části země. Z tohoto důvodu je vegetační období plodin kratší. Značný 

problém představují rovněž velké vzdálenosti mezi obcemi ve zmíněném regionu. 171 

Zamyslíme-li se nad charakteristickými rysy Švédského zemědělství, je možné 

konstatovat, že pouze malá část celkové rozlohy státu je zemědělsky využívána. Také počet 

pracovníků zaměstnaných v zemědělském sektoru je nízký. Přesto je Švédsko téměř  

soběstačné v produkci základních potravin. Na základě těchto skutečností je možné  

                                                 
169 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/11/24/50/641b04a8.pdf, staženo 1.3.2009 
170 http://www.sjv.se/home/factsaboutswedishagriculture.4.7502f61001ea08a0c7fff131211.html, staženo 
1.3.2009 
171 Tamtéž, staženo 1.3.2009 
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konstatovat, že švédské zemědělství je velmi efektivní, a to navzdory nepříznivým 

klimatickým podmínkám zejména v severní části země. Za pozitivní lze považovat taktéž 

skutečnost, že část farmářů není závislá pouze na zdrojích příjmu ze zemědělství. 

 

2.3.27 Velká Británie 

 

 Velká Británie vstoupila do Evropské unie v roce 1973. Informace o agrárním sektoru 

v tomto ostrovním státě čerpám z publikace „Zemědělství ve Spojeném království“, která byla 

vydána britskou vládou, konkrétně Oddělením pro záležitosti životního prostředí, 

potravinářství a rozvoje venkova. Dále budu vycházet z údajů uveřejněných v průzkumu o 

zemědělství a zahradnictví, který byl iniciován stejnou institucí a byl publikován v prosinci 

roku 2008. 

 V rámci EU patří Velká Británie k největším producentům zemědělských výrobků. 

Jako příklad lze uvézt následující komodity- země byla v roce 2007 třetím největším 

producentem pšenice z celé Evropské unie. Ostrovní stát rovněž patří mezi přední výrobce 

masných výrobků a v roce 2007 zde bylo vyprodukováno nejvíce masných výrobků  

z ovčího a kozího masa v EU.172 

 Zemědělskou půdu ve Velké Británii lze podle způsobu využití rozdělit na ornou 

půdu, pastviny, louky a lesní porosty.173 Na britských ostrovech se pěstuje zejména obilí, 

které tvoří více než polovinu celkové produkce rostlinné výroby v zemi.174 Kromě toho se 

pěstují brambory a další plodiny obvyklé pro tuto část Evropy. Z hospodářských zvířat  

se ve Spojeném království chová především hovězí dobytek, vepři, ovce a drůbež. 

 V ostrovním státě je v zemědělském sektoru zaměstnáno přibližně 1,2% ekonomicky 

aktivního obyvatelstva.175  

Vzhledem ke skutečnosti, že Spojené království patří mezi přední producenty  

 některých důležitých zemědělských komodit v rámci EU a k relativně nízké percentuelní 

zaměstnanosti ve sledovaném odvětví , lze britské zemědělství označit za efektivní. 

 

                                                 
172 https://statistics.defra.gov.uk/esg/publications/auk/2007/17%20AUK%202007%20Chapter%2016.pdf, str.1, 
staženo 13.4.2009 
173 https://statistics.defra.gov.uk/esg/statnot/june_uk.pdf, str.5, staženo 12.4.2009 
174 Tamtéž, str.3, staženo 12.4.2009 
175 http://portal.min-
agricultura.pt/portal/page/portal/MADRP/PT/servicos/mediateca/publicacoes/publicacoes/ficheiros/Indicadores2
007.pdf, str.13, staženo 12.4.2009 
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2.3.28 souvislosti mezi reformami SZP EU a zemědělskou politikou 

v členských státech EU  

 

V této podkapitole mé diplomové práce se budu zabývat analýzou souvislostí mezi 

reformami SZP a zemědělskou politikou v jednotlivých členských státech Evropské unie. 

Je třeba zdůraznit, že SZP patří mezi sdílené pravomoci členských států EU a institucí 

EU. Členské země Unie jsou oprávněny vydávat legislativní opatření ve sledované oblasti, 

pokud tak již dříve neučinily instituce EU. Členské státy mají rovněž právo za pomocí 

finančních prostředků podporovat farmáře a projekty v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. 

Pro tyto účely jsou vyčleněny zdroje z různých specifických fondů. Státy EU přispívají na 

projekty v oblasti agrárního sektoru v případě, že zemědělci získávají jen nevelkou podporu  

z finančních zdrojů EU.  

 Nabízí se otázka, jaké existují souvislosti mezi koncepcí reforem SZP EU a způsobem 

fungování agrárního sektoru v členských zemích Unie. Je logické, že reformy SZP by měly 

reflektovat aktuální problémy, které existují v zemědělském odvětví v jednotlivých členských 

zemích Unie. V rámci zkoumání agrárního sektoru ve státech EU jsem došla k závěru, že 

hlavním problémem je příliš vysoká zaměstnanost v tomto odvětví v některých členských 

státech EU. Především se jedná o některé nové členské státy, které vstoupily do EU v roce 

2004 respektive v roce 2007. Toto stanovisko zastávají instituce EU, které stanovily výši 

přímých plateb pro zemědělce v nových členských státech (s výjimkou Slovinska) na 25% 

částky, která náleží farmářům ve státech původní EU-15. Do skupiny zemí, které čelí 

problému přezaměstnanosti v agrárním sektoru, patří m.j. Rumunsko, Bulharsko a Polsko. 

Současně bych ráda připomněla, že i některé členské země původní EU-15 se potýkají se 

stejným jevem (např. Řecko nebo Portugalsko). Zde platí přímá úměra. Čím více zemědělců 

je zaměstnáno v agrárním sektoru, tím vyšší objem finančních prostředků EU vynakládá na 

přímé platby. Pro instituce EU by proto bylo žádoucí, aby se počet pracovníků v zemědělství 

ve státech, pro které je charakteristická přezaměstnanost ve sledovaném odvětví, postupně 

snižoval. Toto je jeden z možných způsobů, jak redukovat celkové výdaje určené na SZP EU. 

Dalším charakteristickým rysem agrárního sektoru ve státech EU je nesoběstačnost  
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některých zemí v produkci základních zemědělských komodit. Instituce EU si tuto skutečnost 

uvědomují. Z tohoto důvodu je zaručení spolehlivosti dodávek do členských států  

EU jedním z principů SZP EU. S popisovaným jevem také souvisí nutnost dané výrobky 

dovážet a riziko vyšší konečné ceny pro spotřebitele. Problém vysokých cen agrárních 

produktů je aktuální i v některých zemích, kde výroba stěžejních zemědělských výrobků 

reflektuje poptávku konzumentů (např. Belgie, Nizozemsko atd.). Tuto skutečnost lze mimo 

jiné vysvětlit vyšší cenou  pracovní síly. 

 Jak již bylo zmíněno, problémem, kterému čelí zemědělství v některých zemích EU 

(např. Rumunsko, Polsko, Řecko atd.), je příliš vysoká zaměstnanost. Možným řešením by 

byl postupné převedení části pracovní síly do jiných odvětví národního hospodářství např. 

do oblasti služeb. Jakými nástroji by EU mohla přispět k takovému řešení? Domnívám se, že 

instituce EU by při vytváření pravidel určité politiky  (SZP, sociální politika apod.) měly 

pečlivě sledovat aktuální problémy v jiných politických oblastech. Pokud by např. v sociální  

oblasti byl iniciován dostatek rekvalifikačních programů či v oblasti vzdělávání speciální 

kurzy, které by umožnily vzdělání zemědělců v jiných oblastech (cestovní ruch, rukodělná 

výroba uměleckých předmětů atd.), mohli by současní farmáři podnikat v určité oblasti 

služeb. Tím by mohla být snížena zaměstnanost v agrárním sektoru a EU by ušetřila finanční 

prostředky, které pravidelně vyplácí ve formě přímých plateb pro zemědělce. Dalším 

nástrojem, který by při realizaci reforem SZP EU mohl být využit, je definitivní zrušení 

vývozních subvencí na produkty, které jsou exportovány mimo EU. V této souvislosti 

připomenu, že exportní subvence kompenzují zemědělcům rozdíly cen agrárních produktů na 

světových trzích a v EU, kde jsou vyšší. Zemědělské produkty, které jsou vyrobeny 

v jednotlivých členských státech EU, nejsou určeny pouze pro spotřebitele v Evropské unii, 

ale také na vývoz do třetích zemí. Domnívám se, že dotováno by prostřednictvím finančních 

zdrojů z EU mělo být pouze takové množství agrárních produktů, které je určeno skutečně pro 

konzumenty v EU. Na základě tohoto opatření by rovněž došlo ke snížení nákladů na SZP 

EU. 

 Jak jsem již předeslala, některé členské státy EU nejsou zcela soběstačné v produkci 

základních zemědělských produktů. V rámci EU je možné dovážet zemědělské produkty   
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bezcelně z jiných členských států Unie. Dále je třeba uvést, že jedním z principů SZP EU je 

plynulé zajištění dodávek zemědělských produktů. Tento bod je zakotven v Římské smlouvě.  

Takto je zajištěno, aby každý členský stát EU měl k dispozici dostatečné zásoby základních 

zemědělských komodit.  

 Zamyslíme-li se nad problematikou uvedenou v této podkapitole mé diplomové práce, 

je možné konstatovat, že instituce EU by i v budoucnu při realizaci reforem SZP měly 

prosazovat opatření, která by přispěla ke snižování zaměstnanosti v oblasti zemědělství. 

Tímto způsobem mohou být snižovány náklady spojené se SZP EU. 
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3. Reformy společné zemědělské politiky 

 
 V této kapitole se budu zabývat problematikou reforem SZP, které byly realizovány na 

počátku 90.let až po reformy současné. Nejprve budu reformy SZP analyzovat chronologicky 

a následně tématicky, zaměřím se na změny politické, finanční, cílů i  právní změny. 

Domnívám se, že reformy SZP EU je možné označit za permanentní proces, který probíhá od 

počátku 90.let až do současné doby. 

 

3.1 MacSharryho reforma 

 

Od svého vzniku prošla zemědělská politika EU již několika zásadními reformami, 

které významným způsobem ovlivnily její fungování. 

Důvody, proč bylo třeba reformy uskutečnit, lze rozdělit do dvou základních kategorií- 

příčiny vnější a vnitřní.176 Nejprve se zaměřím na spory EU s jinými významnými producenty 

zemědělských výrobků (jinými státy), které přispěly k realizaci reformy na počátku 90.let. Jak 

již bylo uvedeno, byla SZP před uskutečněním reforem značně protekcionistická. Jedním z 

jejích principů bylo vyplácení exportních subvencí zemědělcům. Proti takové praxi 

protestovali významní světoví vývozci zemědělských produktů. Zejména USA, které byly 

podporovány skupinou Cairns. Na vysvětlenou uvedu, že se jedná o skupinu světových 

exportérů obilovin v čele s Austrálií, Kanadou a Argentinou. Skupina Cairns usiluje o vývoz 

produktů s minimálními dotacemi.177 Exportní subvence EU měly za následek dumping na 

světových trzích. USA své výhrady s mechanismy SZP EU vyjádřily v rámci Uruguayského 

kola GATT. USA i ostatní významní světoví vývozci zemědělských výrobků požadovali 

odstranění veškeré finanční podpory vývozu zemědělských výrobků z EU do 10 let.178 

K přípravě reforem v oblasti SZP na počátku 90.let vedly i faktory působící v rámci 

EU. Vnitřní faktory, které vedly k realizaci reforem SZP, je možné rozdělit na dvě části. 

Prvním byl tlak veřejného mínění obyvatel ES. Tento faktor je možné označit jako 

legitimizační. Druhým vnitřním faktorem byly finanční problémy tehdejšího ES, které 

souvisely s příliš vysokými náklady na SZP. Nejprve budu pojednávat o zmíněném  

  

                                                 
176  Hix, S. : Political System of the European Union, str. 251- 252 
177  FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 411 
178 Tamtéž, str. 411 
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legitimizačním faktoru. Při svém zkoumání využiji jako zdroj informací Eurobarometr 

publikovaný v roce 1988, který se zabývá problematikou SZP. Z výsledků uvedeného  

Eurobarometru vyplývá, že velká část obyvatel ES považovala za závažný problém 

nadprodukci zemědělských výrobků.179 Mnoho respondentů sledovaného výzkumu veřejného 

mínění se rovněž vyslovilo pro nutnost vytvoření rovnováhy mezi produkcí a spotřebou. 

Jinými slovy, pokud určitá farma není schopna obstát v konkurenci, měla by být zrušena.180 

V rámci uvedeného Eurobarometru vyjádřili obyvatelé ES i další výhrady spojené 

s mechanismy SZP. Zejména nesouhlasili s principem, kdy na fungování SZP přispívají de 

facto dvakrát. A sice jako spotřebitelé a také jako daňoví poplatníci. Respondenti také 

neschvalovali způsob alokace finančních prostředků plynoucích na SZP. Institucím ES 

vytýkali, že velkou část uvedených finančních zdrojů poskytuje velkým prosperujícím 

zemědělským podnikům, které dotace nepotřebují.181 Zamyslíme-li se nad kritikou, kterou 

vyjádřili dotázaní v rámci popisovaného Eurobarometru, zjišťujeme, že výhrady se týkají 

převážně mechanismů SZP, tj.systému, který vedl k nadprodukci a umožňoval neefektivní 

vynakládání finančních prostředků určených na SZP. Při vytváření reforem SZP vzaly orgány 

ES v úvahu i názory veřejnosti. 

Nyní se zaměřím na analýzu druhého vnitřního faktoru, který přispěl k uskutečnění 

reforem SZP, na finanční problémy, kterým čelilo koncem 80.let tehdejší ES. Na konci 80.let 

neustále rostly náklady na financování SZP. Výdaje spojené se zemědělstvím a nadprodukcí 

činily zhruba 60% celkového rozpočtu EU.182 V tomto období rostly výdaje na SZP až o 18% 

za rok.183 Takový trend byl pro Evropské společenství dlouhodobě neudržitelný. V roce 1988 

se ES ocitlo na hranici finančního kolapsu. V období let 1988-1989 také došlo k poklesu cen 

zemědělských plodin na světových trzích, což vedlo k navýšení exportních subvencí. 

V důsledku toho opět vzrostly náklady na SZP. Instituce Společenství byly nuceny na 

vzniklou situaci reagovat. Výsledkem činnosti Evropské komise byly dva klíčové dokumenty. 

„Rozvoj a budoucnost SZP“ z 1.2.1991 a její pokračování z 22.6.1991. Oba spisy jsou známy  

pod názvem tzv. „MacSharryho reforma“. Byly pojmenovány podle tehdejšího irského 

komisaře pro zemědělství Raye MacSharryho. Prvním úkolem této reformy bylo revidovat 

cíle společné zemědělské politiky a prověřit, zda jsou finanční prostředky určené pro její 

                                                 
179 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_034_en.pdf, str.4, staženo 10.6.2009 
180 Tamtéž, str.5, staženo 10.6.2009 
181 Tamtéž, str. 7, staženo 10.6.2009 
182  Hix, S. : Political System of the European Union, str. 251 
183  FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 409 
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realizaci vynakládány efektivně. Co se týče závěrů zprávy, konstatovala, že cíl stimulovat 

zemědělskou produkci byl již zcela splněn. V následujícím období měla SZP klást naopak  

důraz na zvyšování její kvality. MacSharryho tým taktéž konstatoval závěry, které byly 

v rozporu s původními plány ES. Bylo zjištěno, že až 80% finančních prostředků určených na 

SZP získalo pouze zhruba 20% zemědělců, tedy velcí producenti.184 Kromě toho došla  

Evropská komise k názoru, že SZP má negativní vliv na životní prostředí. Alokace finančních 

prostředků do zemědělského sektoru byla rovněž hodnocena jako neefektivní.185 

MacSharryho reforma vedla ke změně některých mechanismů SZP. V důsledku reformního 

balíku mělo dojít k podstatnému snížení intervenčních cen. Díky tomu měly zemědělské 

produkty z EU lépe obstát v konkurenci na světových trzích. Změny se týkaly přibližně tří 

čtvrtin zemědělské produkce. Snížení garantovaných cen bylo zemědělcům kompenzováno 

prostřednictvím přímých plateb. Ty byly podmíněny zmenšením rozlohy obdělávané půdy.186 

Podpora byla vyplácena i v závislosti na dalších faktorech. Příkladem je omezení používání 

hnojiv nebo rozvoj šetrnějšího způsobu pěstování plodin.187 Na základě těchto příkladů je 

možné zjistit, že reforma z roku 1992 klade důraz na ochranu životního prostředí. 

MacSharryho reforma z roku 1992 s sebou přinesla snižování kvót u mléčných výrobků i 

omezení produkce hovězího masa.188 V souvislosti s MacSharryho reformou je třeba 

zdůraznit, že nejdůležitější změnou byl přechod z plošně vyplácené finanční podpory na 

přímé platby. Farmáři neměli být napříště motivováni ke zvyšování produkce prostřednictvím 

garantovaných cen. Tento princip vedl v minulosti k nadprodukci. Jinými slovy, životní 

úroveň producentů zemědělských výrobků neměla být napříště závislá na objemu produkce. 

MacSharryho reforma zahrnovala sociální aspekt zemědělské politiky. V době její realizace 

byl vysoký počet zemědělců v EU již v důchodovém věku. Nedílnou součástí reformy byl 

proto také program penzionování zemědělců a rozvoj programů a nástrojů, které podporují 

snížení podílu osob zaměstnaných v zemědělství. Naopak více pracovníků mělo najít 

uplatnění v oboru služeb.189 

 MacSharryho reforma znamenala i technicko- organizační zásahy do SZP. Měly být 

realizovány programy s výraznějším podílem členských zemí a zároveň mělo dojít k navýšení 

objemu prostředků distribuovaných prostřednictvím členských států Unie, nikoliv centrálně  

                                                 
184  FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 411 
185 Tamtéž, str. 411 
186 Fojtíková,L. ; Lebiedzik, M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 13 
187 FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 414 
188 Informační materiál- Společná zemědělská politika EU, vydala delegace EK v ČR 
189 FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 414 
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organizovaných plateb. Hlavní zásady SZP zůstaly zachovány. Jednalo se o existenci 

společného trhu, preferenci produktů vyrobených ve Společenství a finanční solidaritu.190 

Finanční náročnost SZP však snížena nebyla. 

 Principy reformy MacSharryho týmu lze v zásadě považovat za správné. Domnívám 

se, že není efektivní využívat větší množství zemědělské půdy než je nutné, v tomto případě 

by měla být reflektována poptávka po dané zemědělské komoditě. Ze stejného důvodu si  

myslím, že snižování kvót mléčných produktů i omezení produkce hovězího masa bylo ze 

strany evropských institucí správným krokem. Opět by nabídka měla reagovat na poptávku 

v konkrétním období. Díky přímým platbám zůstala i nadále zajištěna slušná životní úroveň 

zaměstnanců pracujících v zemědělství. Tým komisaře MacSharryho rovněž při přípravě 

reformy zohlednil problematiku ochrany životního prostředí. Tento krok zlepšil podle mého 

mínění kvalitu života na venkově. Na druhé straně je třeba v rámci objektivity připomenout, 

že sledovaná reforma měla i určitá negativa. Nepodařilo se především snížit náklady plynoucí 

na společnou zemědělskou politiku. 

 V době realizace MacSharryho reformy pokračovala jednání mezi USA a Evropským 

společenstvím (dále jen ES). Jejich výsledkem byl podpis dohody z Blair House (22.11.1992). 

Návazně byla dohoda ještě modifikována. Nová upravená podoba je známa pod názvem 

„Dohoda z Blair House II“. 15.12.1993 byl dokument jednomyslně schválen Radou 

ministrů.191 Co se týče věcného obsahu dohody, umožnila odblokování patové situace 

v jednání Uruguayského kola GATT. To bylo ukončeno v marockém Marakéši 15.4.1994. 

Připomeňme, že bylo uzavřeno se čtyřletým zpožděním. Po ukončení výše uvedeného kola 

GATT došlo k liberalizaci zemědělského obchodu mezi ES a světem. Jiná dohoda GATT 

navazující na dohodu z Blair House vedla ke snížení cel u produktů dovážených z USA a 

jejich partnerských zemí. Jednalo se o objem 3% a po roce 1999 dokonce o 5% celkové 

 spotřeby ES.192 Zamyslíme-li se nad důsledky tohoto opatření pro USA a jejich partnery, 

dojdeme k závěru, že pro uvedené země bylo (jakmile vstoupila výše uvedená pravidla 

v platnost) výhodnější dovážet větší množství zemědělských produktů na trh EU. 

 Dohoda GATT byla dále zaměřena na snížení exportních subvencí. Mělo toho být 

dosaženo prostřednictvím redukce povoleného objemu dotovaného vývozu nejprve o 24%.  

                                                 
190 Informační materiál- Společná zemědělská politika EU, vydala Delegace EK v ČR 
191 FialaP. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 412 
192 Tamtéž, str. 413 
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EU se taktéž zavázala toto číslo navýšit o dalších 12% do roku 2000. Kromě toho měl být 

zrušen systém variabilních dovozních přirážek. Jako náhrada za tento mechanismus měly být 

zavedeny nové celní poplatky. Je nutné si uvědomit, že toto opatření bylo přijato ve prospěch  

USA a jejich partnerů. EU ztratila možnost flexibilně a rychle reagovat v případech, kdy 

chtěla ochránit trh se svými produkty. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že při jednání 

mezi EU a protistranou došlo k uzavření tzv. mírové dohody. Na jejím základě je zaručeno, že  

vnitřní mechanismy Společenství budou druhou stranou akceptovány minimálně do roku 

2004.193 

 Snížení objemu zemědělských produktů, na které měly být po uzavření dohody 

v rámci GATT poskytovány exportní subvence, považuji za správné řešení. EU díky tomu 

mohla vynakládat nižší částky na tuto část společné zemědělské politiky. Co se týče 

zvýšeného podílu produktů z nečlenských zemí, které pronikaly na trh EU (viz princip výše 

popsaný), jednalo se, myslím, o krok správným směrem. V této nové situaci bylo 

spotřebitelům v EU umožněno vybírat z většího množství výrobků, což je beze sporu 

v souladu se zásadami tržního hospodářství. 

 Dalším dokumentem, který byl v 90.letech přijat byla Amsterdamská smlouva. Na 

chod SZP neměla tato smlouva zásadnější vliv. Došlo pouze k dílčím změnám. I nadále 

zůstala v platnosti všechna opatření týkající se SZP, která byla zakotvena v Římské smlouvě, 

pouze byly vypuštěny články vztahující se k přechodným obdobím vytváření SZP.194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
193 Fiala P. ; Pitrová M. : Evropská unie, str. 413 
194 Tamtéž, str. 415- 416 
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3.2 Agenda 2000 
 
 Významným okamžikem evropské integrace bylo navržení dokumentu známého pod 

názvem Agenda 2000. Evropská komise jej předložila 15.7.1997. Tento dokument není 

primárně obsahově zaměřen na SZP, její reforma je pouze jeho součástí. O této problematice 

je pojednáváno v první části dokumentu. Pro úplnost zmíním, že Agenda 2000 má tři části. 

V návaznosti na představení akčního plánu podala Evropská komise v roce 1998 příslušné 

legislativní návrhy. Následující rok se konalo zasedání Evropské rady v Berlíně, kde došlo 

k vyslovení všeobecné shody nad těmito návrhy. Veškerá opatření byla přijata ještě v roce 

1999.195 Oproti dřívějším dokumentům zahrnovala Agenda 2000 některé nové prvky. 

Zemědělství a venkovské oblasti již nebyly považovány za pouhou doménu činnosti 

zemědělců. V úvahu byly vzaty i nové aspekty. Farmáři byli počínaje vypracováním reforem 

v Agendě 2000 považováni i za „producenty“ kvalitního životního prostředí a jiných 

neekonomických statků.196 Na tomto příkladě lze ilustrovat, že evropské instituce začaly 

věnovat větší pozornost ochraně životního prostředí i dalším neekonomickým faktorům. 

 Mezi charakteristické rysy reformy obsažené v Agendě 2000 patří tendence snižovat 

cenové podpory u zemědělských komodit. Jako příklad lze uvést obiloviny. U této komodity 

byla garantovaná cena snížena o 15%, u hovězího masa došlo k poklesu o 20%, v případě 

mléka se jednalo o 15%.197 Cílem těchto opatření bylo zajistit, aby příjmy a životní úroveň 

zemědělců v EU nebyla závislá na objemu produkce. Dalším důsledkem byla snaha posílit 

konkurenceschopnost evropského zemědělství. 

 Jak již bylo zmíněno, je v rámci Agendy 2000 věnována značná pozornost 

neekonomickým aspektům zemědělství- především otázkám životního prostředí, nezávadnosti 

potravin a jejich kvalitě.198 Tento krok souvisí s událostmi v 90.letech, kdy se na trhu v EU 

objevily zdravotně závadné potraviny (dioxin v Belgii, nemoc BSE u hovězího dobytka ve 

Velké Británii). Je možné konstatovat, že Evropská unie položila důraz na zájmy spotřebitelů 

(konzumentů) v EU. 

 

 

 

                                                 
195 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_2_cs.htm, staženo 15.12.2008 
196Rieger, E: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 177 
197 Fojtíková,L. ; Lebiedzik, M. : Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
str. 14 
198 Tamtéž, str. 14 
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3.3 reforma SZP z roku 2003 

 

 Reformy zemědělského sektoru pokračovaly i po roce 1999. Další reformní „balíček“ 

schválila Rada v červnu roku 2003. Jednotlivé části reformy vstoupily v platnost v roce 2004 

nebo v roce 2005.199 Soubor opatření obsažených v této koncepci navazuje na předchozí 

reformy SZP- na MacSharryho reformu i na Agendu 2000. Zároveň byly zavedeny nové 

principy. 

 Stejně jako předchozí dva výše zmíněné dokumenty spočívá reforma z roku 2003 na 

zachování principu vyplácení přímých plateb farmářům. To znamená, že příjmy farmářů 

nejsou závislé na objemu produkce. Vyplácení finančních prostředků na přímé platby je vždy 

podmíněno splněním určitých principů. Jedná se o podmínky související s ochranou životního 

prostředí, plnění norem v oblasti zdraví konzumentů i chovaných zvířat. Kromě toho musí 

příjemci přímých plateb udržovat obhospodařovanou půdu v dobrém stavu.200Reforma z roku 

2003 snižuje vyplácení finančních prostředků pro velké farmy, naopak více peněz má plynout 

na financování politiky rozvoje venkova.201 V důsledku vyplácení přímých podpor jsou 

příjmy farmářů nezávislé na množství produkce. Díky tomu se mohou zaměřit na produkci 

komodit, o které je v daném období mezi spotřebiteli zájem. Reformy SZP tak mají přispět 

k posílení tržních mechanismů v zemědělském sektoru a ke zlepšení konkurenceschopnosti 

jednotlivých producentů. 

 Reforma z roku 2003 taktéž upravuje intervenční mechanismy ze strany EU pro 

některé komodity. Pro určité produkty došlo ke snížení výdajů na skladování a na vývozní 

subvence, které dříve tvořily dvě nejnákladnější položky SZP.202 Revidována byla např. 

pravidla pro mléčné výrobky, rýži, obiloviny apod.. Cílem bylo respektovat rozpočtový strop 

pro náklady spojené se SZP, který byl Evropskou komisí stanoven pro období let 2007-

2013.203 Mimo jiné byla snížena intervenční cena másla o 25% (počínaje rokem 2007). Oproti 

intervenční ceně stanovené Agendou 2000 se jednalo o další snížení o 10%.204 

                                                 
199 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/index_en.htm, staženo 15.12.2008 
200Rieger, E: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 177 
201 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/index_en.htm, staženo 15.12.2008 
202 Rieger, E.: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 177 
203 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/index_en.htm, staženo 15.12.2008 
204 Tamtéž, staženo 15.12.2008 
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 Reforma z roku 2003 zavádí nový prvek.205 Jedná se o princip rozpočtové kázně, který 

má zajistit, aby nedošlo k navýšení nákladů určených na realizaci SZP EU (nyní se jedná o 

období 2007-2013). Podrobněji je tomuto tématu věnována kapitola „Finanční aspekty  

reforem SZP EU“. 

 Princip, na jehož základě jsou příjmy farmářů nezávislé na produkci, lze považovat za 

efektivní. Nedochází tak k nadprodukci, která znamenala velký problém pro SZP v období 

před realizací MacSharryho reformy. EU díky tomu nemusí vynakládat finanční prostředky na 

skladování a likvidaci přebytečných zemědělských produktů. Opatření také přispěje  

k dobrému fungování tržního hospodářství. Nabídka může reagovat v závislosti na poptávce. 

 Pozitivní je také zájem institucí EU o neekonomické aspekty zemědělské činnosti, 

zejména o dodržování norem v oblasti ochrany zdraví spotřebitelů a ochrany životního 

prostředí. Na druhé straně je nutné připomenout, že se ne vždy producentům daří normy EU 

plnit. Příkladem je nedávný výskyt dioxinů v krmivu a ve vepřovém masu na farmách v Irsku 

a v Severním Irsku. Irský i britský hygienický úřad veřejnost varovaly před konzumací 

vepřového masa poraženého v Irsku.206 Na základě zmíněného případu se domnívám, že by 

příslušné kompetentní orgány EU měly věnovat větší pozornost bezpečnosti potravin 

(případně i na úkor jiných finančních položek rozpočtu EU určených na SZP). Není možné, 

aby zdraví obyvatel EU bylo jakýmkoli způsobem ohrožováno. 

 Co se týče zdraví zvířat a humánního zacházení s nimi, je správné, že EU tyto aspekty 

považuje za součást pravidel pro vyplácení přímých plateb farmářům. Tento trend by měl 

zůstat zachován i v budoucnosti. 

 EU také klade důraz na udržování obhospodařované půdy v dobrém stavu. Tento 

požadavek pro vyplácení přímých plateb je v zájmu zachování zdravého životního prostředí 

v EU. Není možné, aby půda vlastněná určitým zemědělským subjektem byla kontaminována 

nebo jinak ekologicky zatížena. Takový stav by např. mohl mít negativní dopad na kvalitu 

zemědělských produktů.  

 Obecně je možné hodnotit vazbu mezi vyplácením přímých plateb zemědělcům a 

dodržováním podmínek stanovených EU (osmnáct různých požadavků) jako pozitivní. Tyto 

mechanismy vedou ke zvyšování standardů v zemědělství v Evropské unii. 

                                                 
205 Rieger, E.: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 177 
206 http://ihned.cz/c4-10073040_31340010_000000_d_irsko_a_britanie_varuji_pred_jedovatym_veprovym, 
staženo 6.1.2009 
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 Co se týče finančních aspektů reformy z roku 2003, za efektivní považuji zavedení 

mechanismu rozpočtové kázně. Díky tomuto principu by nemělo napříště docházet 

k překročení výdajů určených na SZP. Z obou fondů (Evropský zemědělský a záruční fond a  

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova), jež jsou určeny na realizaci cílů SZP  

v období 2007-2013, může být čerpáno maximálně 862,4 miliard EUR.207 Tato suma je stále 

ještě poměrně vysoká a mohla by být pro příští období (po roce 2013) snížena. Při této 

hypotetické možnosti by se EU podařilo zvrátit trend kontinuálního zvyšování výdajů na 

společnou zemědělskou politiku. Změny by bylo možné dosáhnout různými způsoby. Mělo by  

rovněž dojít ke snížení podílu počtu osob zaměstnaných v zemědělském sektoru v nových 

členských zemích EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
207 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/clear/2007.en.pdf, staženo 4.1.2009 
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3.4 Lisabonská smlouva 

 

 Lisabonská smlouva má zahájit novou etapu evropské integrace.208 Tento dokument 

zatím nevstoupil v platnost, neboť prozatím nebyl ratifikován ve všech členských státech 

Evropské unie. Smlouvu doposud schválilo 25 členských zemí.209 Zbývá ještě rozhodnout ve 

dvou členských státech- v Irsku a v České republice. Pokud bude dokument ratifikován ve 

všech 27 zemích EU, vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po ratifikaci členským 

státem, který smlouvu schválil jako poslední.210 

 Součástí Lisabonské smlouvy je řešení otázek týkajících se chodu vnitřních politik 

EU. Jednou z politik EU je také zemědělství a rybolov. V Lisabonské smlouvě je o této 

kapitole pojednáno v oddílu hlava III (články 38-44). Na základě Lisabonské smlouvy by 

patřilo zemědělství a rybolov mezi sdílené kompetence Unie a členských zemí. Výjimku by 

tvořilo pouze zachování biologických mořských zdrojů. Tato součást rybolovné politiky má 

podle Lisabonské smlouvy spadat mezi výlučné pravomoci EU.211 V dokumentu jsou 

definovány cíle SZP (hlava III, článek 39).212 Jedná se o stejné zásady, které byla 

formulovány v Římské smlouvě. V Lisabonské smlouvě je taktéž zdůrazněn specifický 

charakter zemědělství vůči ostatním odvětvím hospodářství. Zejména se jedná o následující 

pasáže smlouvy: „Při vypracování společné zemědělské politiky a zvláštních metod, které 

může zahrnovat, se bude přihlížet ke zvláštní povaze zemědělské činnosti, vyplývající ze 

sociální struktury v zemědělství a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými 

zemědělskými oblastmi,“213 a „ ke skutečnosti, že v členských státech zemědělství představuje 

odvětví, které je těsně spjato s celým hospodářstvím.“214 

 Lisabonská smlouva také specifikuje rozdělení legislativních pravomocí týkajících se 

oblasti zemědělství mezi instituce Evropské unie. Pravidla hospodářské soutěže vztahující se 

na zemědělskou produkci a obchod se zemědělskými produkty, oblast společné organizace 

zemědělských trhů, nahrazení vnitrostátního systému organizace trhu společnou organizací 

trhu a oblast vypracování a provádění společné zemědělské politiky a společné rybolovné 

                                                 
208 Lisabonská smlouva, konsolidované znění: www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.cs08.pdf, 
staženo 2.1.2009 
209 http://europa.eu/lisbon_treaty/index_cs.htm, staženo 2.1.2009 
210 http://www.euroskop.cz/192/sekce/ke_stazeni, staženo 3.1.2009 
211 Publikace- Když se řekne Lisabonská smlouva, str. 72 
212 Lisabonská smlouva, konsolidované znění: www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.cs08.pdf, 
staženo 3.1.2009 
213 Tamtéž, hlava III, článek 39 
214 Tamtéž, hlava III, článek 39 
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politiky spadají do spolurozhodovací legislativní procedury Evropského parlamentu a 

Rady.215     

Lisabonská smlouva toto ustanovení vymezuje v článcích 42 a 43 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, která je součástí Lisabonské smlouvy. Právní předpisy ve zmíněných 

oblastech nově přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po 

konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.216 V Lisabonské smlouvě jsou taktéž 

zakotveny pravomoci Evropské komise. Na její návrh přijímá Rada opatření týkající se 

stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení.217Toto pravidlo je definováno 

v článku 43 smlouvy o fungování Evropské unie. Ve výše zmíněném případě Rada 

nekonzultuje ani Evropský parlament ani Hospodářský a sociální výbor.218 

 Podle mého názoru je správné, že Lisabonská smlouva zdůrazňuje skutečnost, že 

zemědělský sektor je úzce propojen s chodem celého hospodářského systému jednotlivých 

členských zemí EU. Pro život obyvatel EU jsou produkce a dodávky zemědělských výrobků 

nezbytně nutné. 

 Zásadní změnu představuje posílení pravomocí Evropského parlamentu 

v legislativním procesu. Tento posun je možné chápat jako pozitivní. Evropský parlament je 

jedinou institucí EU, jejíž zástupci jsou voleni občany Unie v přímých volbách. Proto je 

logické, aby legitimně zvolení reprezentanti rozhodovali o co nejširším spektru politických 

témat. Z tohoto úhlu pohledu nelze souhlasit s opatřením, na jehož základě o otázkách cenové 

politiky a subvencích zemědělských produktů může rozhodovat výlučně Rada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
215 Publikace- Když se řekne Lisabonská smlouva, str.72 
216 Publikace- Když se řekne Lisabonská smlouva, str. 72 
217  Lisabonská smlouva, konsolidované znění: www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.cs08.pdf, 
staženo 3.1.2009 
218 Publikace- Když se řekne Lisabonská smlouva, str.73 
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                 3.5  politické dopady reforem společné zemědělské politiky 

 

 V této části mé diplomové práce se zamyslím nad změnami kompetencí klíčových 

institucí Evropské unie v období od počátku realizace reforem SZP EU na začátku 90.let. Je 

třeba zdůraznit, že reformami nelze měnit kompetence jednotlivých orgánů EU. Ovšem 

smlouvy, které jsou v EU ratifikovány, mohou modifikovat pravomoci zmíněných institucí . 

Jejich součástí je totiž m.j. problematika institucionálního uspořádání v EU. 

 O systému fungování SZP rozhodují v EU především Rada, Evropská komise a zčásti 

také Evropský parlament. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že Evropský parlament 

zaujímá spíše marginální roli v otázkách rozhodování o SZP. V současné době tato instituce 

zaujímá v otázkách SZP EU pouze konzultační stanovisko v rámci tzv. procesu konzultace.219 

Definitivní rozhodnutí následně přijímá Rada.220 Každoročně je sestavován rozpočet EU, 

jehož součástí jsou výdaje spojené se SZP, které patří mezi povinné rozpočtové položky. EP 

může navrhnout změny v povinných rozpočtových výdajích včetně SZP. Definitivní 

rozhodnutí posléze přijímá Rada, která může pozměňovací návrhy EP přijmout nebo 

zamítnout.221 Pro úplnost zmíním, že procedura procesu konzultace byla zavedena Jednotným 

evropským aktem v roce 1986, tzn.v období před realizací MacSharryho reformy.222 

 Co se týče působnosti Rady, má pravomoc přijímat legislativu v oblasti SZP. SZP 

patří mezi sdílené politiky EU a členských států Unie. Rada rozhoduje o legislativních 

návrzích, jejichž iniciace je výlučnou pravomocí Evropské komise.223 Je třeba zdůraznit, že 

existuje devět rad různého složení.224 Problematikou SZP se zabývá zejména rada 

Zemědělství a rybolovu. O pozici Rady v oblasti přijímání legislativních norem pojednává 

rovněž Smlouva z Nice. V souladu s tímto dokumentem má Rada na návrh EK a po 

konzultaci s EP přijímat právní normy, vydávat nařízení a činit rozhodnutí v oblasti SZP.225 

Tento legislativní mechanismus existoval již před schválením Smlouvy z Nice, zmíněný 

dokument tento princip pouze přejímá. 

 Důležitou institucí EU, která významně ovlivňuje podobu SZP, je Evropská komise.   

                                                 
219 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=2&language=CS, 
staženo 12.6.2009 
220 Tamtéž, staženo 12.6.2009 
221 http://www.euroskop.cz/8709/12464/clanek/sestavovani-rozpoctu-eu/, staženo 12.6.2009 
222 Krátká, Eva: Písemná práce k postupové zkoušce (Evropský parlament ve „stínu“ Evropské komise a Rady) 
223 http://www.euroskop.cz/109/sekce/zakladni-informace/, staženo 12.6.2009 
224 http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm, staženo 12.6.2009 
225 http://europa.eu/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_325/c_32520021224en00010184.pdf, staženo 12.6.2009 
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Tento orgán EU má výsadní právo navrhovat právní normy a to včetně legislativních 

dokumentů týkajících se SZP. Komise rovněž každoročně předkládá návrh rozpočtu EU.226 

 Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů jsou pouze poradními orgány 

Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu.227 Obě instituce nemají legislativní a 

rozhodovací pravomoc. 

 Změnu v rozdělení pravomocí v otázkách SZP mezi Evropským parlamentem, 

Evropskou komisí a Radou by přinesla případná ratifikace Lisabonské smlouvy ve všech 

členských zemích EU. Tento dokument přiděluje nové kompetence Evropskému parlamentu a 

tím posiluje jeho pozici v legislativním procesu. Do spolurozhodovací legislativní procedury 

mezi EP a Radou by v budoucnu náležely otázky spojené s pravidly hospodářské soutěže 

vztahující se na zemědělskou produkci a obchodem se zemědělskými produkty, dále oblast 

společné organizace zemědělských trhů, nahrazení vnitrostátního systému organizace trhu 

společnou organizací trhu a konečně oblast vypracování a provádění společné zemědělské 

politiky a společné rybolovné politiky. 

 Na závěr této podkapitoly mé diplomové práce je možné konstatovat, že v období od 

počátku 90.let nedošlo ke změnám kompetencí Evropského parlamentu, Evropské komise a 

Rady v otázkách SZP. Pokud bude ve všech 27 členských státech EU ratifikována Lisabonská 

smlouva, vstoupí v platnost výše zmíněné změny v pravomocích institucí EU. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226 http://www.euroskop.cz/109/sekce/zakladni-informace/, staženo 12.6.2009 
227 http://www.euroskop.cz/85/sekce/evropsky-hospodarsky-a-socialni-vybor/, staženo 12.6.2009 
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 3.6 finanční aspekty reforem SZP EU 

 

První část této kapitoly bude věnována objasnění systému financování SZP EU. 

Následně budu posuzovat, jak se tyto principy změnily v důsledku reforem SZP EU. Poté se 

zamyslím nad efektivitou vynakládání finančních prostředků na SZP EU a jak by měl být 

systém eventuelně změněn. 

Výdaje na SZP jsou hrazeny z rozpočtu EU. Pro ilustraci uvedu konkrétní údaje za 

letošní rok (tj. 2009) a za dva předcházející roky (2007 a 2008). V letošním roce vynaloží EU 

na SZP přibližně 56,1 miliard EUR. Oproti loňskému roku se jedná o navýšení zhruba o 1%. 

Výdaje na zemědělství a rozvoj venkova jsou součástí rozpočtové položky přírodní zdroje. Ta 

tvoří téměř 42% rozpočtu EU. Pro úplnost doplním, že celkové výdaje Unie v roce 2009 

dosahují výše 133,8 miliard EUR.228 Přírodní zdroje tvoří po udržitelném rozvoji druhou 

finančně nejnákladnější položku rozpočtu Evropské unie. Co se týká nákladů na SZP v roce 

2007, byly podobné jako v roce 2009. EU v roce 2007 vynaložila na SZP celkem 56,3 miliard 

EUR. Při celkových výdajích 126,5 miliard EUR se jednalo o 44,5% všech finančních 

prostředků.229 V roce 2008 bylo na přírodní zdroje vynaloženo 55,6 miliard EUR, celkový 

objem rozpočtu EU v loňském roce činil 130,3 miliard EUR. SZP se podílela na celkových 

výdajích zhruba 42,7%. 230 Sledujeme-li trend podílu položky přírodní zdroje na celkových 

výdajích EU, zjišťujeme, že podíl v procentech každoročně mírně klesá (viz výše zmíněné 

údaje v této pasáži). Na druhé straně je třeba si uvědomit, že v absolutních číslech se jedná o 

růst výdajů. Oproti roku 2008 bude v roce 2009 vynaloženo na náklady spojené se SZP o 0,5 

miliardy EUR více. Tento trend není příliš příznivý. 

Při sestavování rozpočtu EU jsou brány v úvahu priority konkrétního finančního 

rámce. Současný finanční rámec je stanoven na období let 2007-2013. 

Za účelem financování společné zemědělské politiky EU byly v roce 2005 nařízením 

Rady zřízeny dva zvláštní fondy. Jedná se o Evropský zemědělský a záruční fond (dále jen 

EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (dále jen EZFRV).231 Finanční 

prostředky v těchto fondech pocházejí z rozpočtu EU a jsou přerozdělovány buď na ústřední 

úrovni nebo na základě sdíleného řízení mezi Evropskou unií a jednotlivými členskými státy.  

 

                                                 
228 http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/current_year_en.htm, staženo 4.1.2009 
229 http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_en_budg_2007_en.pdf, staženo 4.1.2009 
230 http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/last_year_en.htm, staženo 4.1.2009 
231 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OS:L:2005:2009:0001:0025:CS.pdf, staženo 4.1.2009 
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V členských zemích přerozdělují finanční prostředky jimi akreditované platební agentury.232 

Z EZZF jsou v rámci řízení sdíleného mezi členskými státy a Společenstvím financovány 

následující položky: exportní subvence na vývoz zemědělských produktů do třetích zemí, 

intervenční opatření ohledně regulace zemědělských trhů, přímé platby zemědělcům a také 

finanční příspěvky Unie na informační a propagační opatření ve prospěch zemědělských 

produktů na vnitřním trhu Společenství a ve třetích zemích realizovaná prostřednictvím 

členských zemí EU na základě programů vybraných Evropskou komisí.233 

Z EZZF jsou rovněž vypláceny finanční prostředky na ústřední úrovni. Jedná se mimo 

jiné o následující okruhy zemědělského sektoru: propagace zemědělských výrobků prováděná 

přímo Komisí nebo prostřednictvím mezinárodních organizací, opatření přijatá v souladu 

s právními předpisy Společenství, jejichž cílem je zajištění zachování, popisu, sběru a využití 

genetických zdrojů v zemědělských produktech apod..234 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova má za cíl financovat jiné priority SZP 

EU. V řízení sdíleném Unií a členskými státy jsou z tohoto fondu přidělovány finanční 

prostředky na programy rozvoje venkova.235 

Pro oba fondy byl stanoven maximální strop. Celkově může v období 2007-2013 být 

z obou fondů čerpáno maximálně 862,4 miliard EUR.236 Z toho v rámci EZFRV nejvíce 

88,3miliard EUR.237 

Pokud jde o vyplácení přímých plateb, je třeba zdůraznit, že v nových členských 

zemích, které vstoupily do Evropské unie v roce 2004, není farmářům vyplácena jejich plná 

výše, ale pouze 25% objemu finančních prostředků, které jsou přidělovány zemědělcům 

v zemích původní EU-15.238 Toto rozhodnutí zdůvodňují instituce Evropské unie nízkou 

efektivitou zemědělské produkce v těchto zemích. Přestože počet osob zaměstnaných 

v nových členských státech v zemědělském sektoru je oproti zemím dřívější EU-15 poměrně 

vysoký (s výjimkou Slovinska)239, dosahuje podíl sledovaného odvětví na celkovém HDP 

pouze maximálně 10,9% (v Bulharsku). V zemích původní EU-15 je procento osob 

pracujících v zemědělství poměrně nízké, v průměru 4,2%, oproti tomu v nových členských 

státech činí počet farmářů v průměru 13,2% ekonomicky aktivního obyvatelstva (oba údaje 

                                                 
232  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OS:L:2005:2009:0001:0025:CS.pdf, staženo 4.1.2009 
233 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OS:L:2005:209:0001:0025:CS.pdf, staženo 5.1.2009 
234 Tamtéž. staženo 5.1.2009 
235 Tamtéž, staženo 5.1.2009 
236 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/clear/2007_en.pdf, staženo 5.1.2009 
237 Tamtéž, staženo 5.1.2009 
238 Rieger, E.: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 186 
239 Tamtéž, str. 163 
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jsou z roku 2000).240 Redukovaná výše přímých podpor bude farmářům v nových členských 

zemích vyplácena až do roku 2013 (včetně). 

Jak již bylo uvedeno, vynaloží EU v letošním roce téměř 56,1 miliard EUR na přírodní 

zdroje, z toho 300 miliónů EUR je určeno na ochranu životního prostředí. Oproti minulému 

roku se jedná o nárůst o 18,8%. Nejvyšší objem financí z položky přírodní zdroje plyne na 

zemědělské výdaje a přímé platby, a to 41,1 miliard EUR. V roce 2008 to bylo o 0,3% méně. 

Součástí přírodních zdrojů je i oblast rozvoje venkova. Na programy zaměřené na rozvoj 

venkova distribuuje EU 13,7 miliard EUR. I zde došlo k nárůstu oproti předchozímu roku- o 

2,6%. Mezi přírodní zdroje v EU náleží i rybolovná politika. Na její realizaci určila EU 0,9 

miliardy EUR. V roce 2008 byla tato cifra o 0,3% nižší.241 Na základě těchto údajů je možné 

konstatovat, že výdaje na všechny položky, které jsou zařazeny mezi oblast přírodních zdrojů, 

vykazují vzestupný trend. Na druhé straně je třeba připomenout, že Evropská komise 

stanovila pro období 2007-2013 maximální částku, jež může být vynaložena na výdaje 

spojené se zemědělskou činností. 

V období let 1970-2006 nebyla SZP financována z EZZF a z EZFRV, nýbrž 

prostřednictvím Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu, který byl 

vytvořen již v roce 1962. Finanční prostředky z uvedeného fondu byly určeny na úhradu 

intervenčních opatření, exportní subvence a úhradu přímých plateb (záruční sekce fondu). 

Finanční zdroje v druhé části fondu, tzv. orientační části, (cca 10% celkových finančních 

prostředků) směřovaly na cíle spojené s dlouhodobými strukturálními změnami v zemědělství 

a s financováním programů na podporu rozvoje venkova.242 

V souvislosti s uskutečňováním permanentních reforem SZP, které probíhají již od 

počátku 90.let, došlo k některým podstatným změnám ve financování této politiky EU. 

Změnily se jak zdroje financování SZP EU, tak z velké části i cíle SZP EU, na něž jsou 

finanční prostředky vynakládány. Jak již bylo uvedeno, v roce 2005 byly zřízeny dva nové 

fondy zaměřené na financování SZP. Jedná se o EZZF a EZFRV. Prostřednictvím těchto 

finančních zdrojů je SZP hrazena od roku 2007. V předcházejícím období plynuly náklady na 

SZP z Evropského zemědělského záručního a orientačního fondu. 

Jak jsem již předeslala, v návaznosti na reformy SZP EU došlo i ke změně  

 

                                                 
240 Rieger, E.: Agricultural policy in: Wallace,H. ; Wallace, W. ;Pollack, M. : Policy- Making in the European 
Union, str. 182 
241 http://ec.europa.eu/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_en.budg_2009_en.pdf, staženo 5.1.2009 
242 Fojtíková, L. ; Lebiedzik, M.: Společné politiky EU : historie a současnost se zaměřením na Českou 
republiku, str. 10 
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priorit, které jsou hrazeny v rámci SZP. V období před realizací MacSharryho reformy byl 

největší objem dotací z finančních zdrojů EU určen na platby pro zemědělské podniky na 

základě objemu produkce. Zmíněný reformní balíček tento systém nahradil vyplácením 

přímých plateb pro farmáře, které již nezávisí na objemu produkce. Počínaje MacSharryho 

reformou musí zemědělci splnit konkrétní podmínky stanovené institucemi EU, aby získali 

finanční prostředky ze zdrojů EU. Tato koncepce je rovněž součástí reformy SZP z roku 

2003. V současné době musí farmáři splnit určité normy spojené především 

s neekonomickými aspekty zemědělské činnosti- šetrné obhospodařování půdy, humánní 

zacházení s chovanými zvířaty atd., aby jim příslušely subvence ze zdrojů EU. 

  Novým podstatným prvkem, který zavádí reforma SZP z roku 2003, je princip 

rozpočtové kázně, tzn. stanovení maximálního objemu finančních prostředků, které budou 

vynaloženy na náklady spojené se SZP v určitém období (nyní období let 2007- 2013). 

 Na základě zkoumání finančních aspektů reforem SZP EU je možné konstatovat, že 

v průběhu uskutečňování reforem v této politické oblasti došlo ke změně finančních zdrojů, ze 

kterých je SZP financována, i k modifikaci některých klíčových cílů SZP, na něž plynou 

finanční prostředky ze zdrojů EU. 
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3.7 cíle SZP EU 

 

 Tato podkapitola mé diplomové práce pojednává o cílech reforem SZP EU. 

Domnívám se, že nedílnou součástí reforem SZP byla reformulace některých cílů v této 

politické oblasti. Zůstaly zachovány stěžejní principy SZP zakotvené v Římské smlouvě 

(zajištění slušné životní úrovně zemědělců, plynulé dodávky základních zemědělských 

komodit do členských zemí apod.). Oproti období před uskutečněním MacSharryho reformy 

začal být kladen větší důraz na neekonomické aspekty zemědělství. Jedná se např. o 

ekologické otázky, problematiku bezpečnosti potravin a humánní zacházení s chovanými 

hospodářskými zvířaty. 

 Jak jsem již uvedla, v době před realizací MacSharryho reformy docházelo v zemích 

tehdejšího Evropského společenství k nadprodukci zemědělských komodit. Instituce ES 

rozhodly, že počínaje MacSharryho reformou budou farmářům vypláceny přímé platby, které 

nebudou záviset na objemu produkce zemědělských výrobků. Toto opatření mělo vést 

k zamezení nadprodukce a neefektivnímu vynakládání finančních prostředků ES na tuto část 

SZP. 

 Počínaje MacSharryho reformou bylo přidělování přímých plateb zemědělcům 

podmíněno splněním předem stanovených kritérií. Zpočátku se jednalo o podmínky 

související s ekologickými otázkami (omezení používání hnojiv, šetrný způsob pěstování 

plodin atd.). Agenda 2000 a reforma SZP z roku 2003 kritéria pro přidělování přímých plateb 

dále rozšiřují. V Agendě 2000 je pojednáno o bezpečnosti a nezávadnosti potravin. Reforma 

SZP z roku 2003 určuje další podmínky pro vyplácení přímých dotací farmářům- např. 

ochrana zdraví konzumentů atd. Lisabonská smlouva, jejíž součástí je rovněž reforma SZP, 

výše uvedené mechanismy pro získávání přímých plateb nemění. 

 Od 90.let je v rámci SZP věnována značná pozornost projektům zaměřeným na rozvoj 

venkova. Tyto aktivity jsou financovány z EZFRV. 

 Shrneme-li poznatky uvedené v této podkapitole, dojdeme k závěru, že stejně jako 

v období před realizací MacSharryho reformy zůstaly zachovány základní principy SZP 

zakotvené v Římské smlouvě, avšak došlo k reformulaci jiných cílů (m.j. ekologické otázky). 

  

  

 

 



 70 

3.8 vliv veřejného mínění v EU na realizaci reforem SZP 

 

Evropská unie je založena na demokratických hodnotách. Členové jedné z jejích 

institucí, Evropského parlamentu, jsou voleni v přímých volbách. Domnívám se, že Evropský 

parlament i další instituce Unie (např. Evropská komise) by při vykonávání svých pravomocí 

měly brát větší zřetel na názory občanů EU. Každá z politik EU, včetně společné zemědělské 

politiky, by měla podle mého názoru reflektovat zájmy co nejširšího spektra obyvatel 

Evropské unie. Za účelem průzkumu veřejného mínění si Evropská komise již od roku 1973 

nechává zpracovávat tzv. Eurobarometr.243 Tento průzkum má buď obecný charakter nebo 

může být zaměřen na specifické téma. 

V této kapitole budu pojednávat o Eurobarometru, který byl zaměřen na zjištění 

postojů občanů EU ohledně SZP. Budu analyzovat jeho výsledky, na jejichž základě se 

zamyslím nad tím, do jaké míry instituce Unie při realizaci SZP zohledňují mínění občanů. 

Rovněž v této souvislosti budu uvažovat nad tím, jakou podobu by měla mít SZP v budoucnu 

a jaké hlavní změny by měly být provedeny.Výše zmíněný průzkum veřejného mínění, 

Eurobarometr, proběhl v listopadu a v prosinci 2007 ve všech 27 členských zemích Unie. 

Jeho závěry byly zveřejněny v březnu 2008. Hlavním motivem pro zadání tématického 

Eurobarometru byla inflace, která postihla v roce 2007 celý evropský kontinent. Průzkumu, 

který si nechalo vypracovat Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (součást 

Evropské komise)244, se zúčastnilo 26 730 občanů Evropské unie ze všech členských zemí.245 

Domnívám se, že tento vzorek byl dostatečně reprezentativní a umožnil zjistit mínění občanů 

Unie ze všech členských států z různých sociálních a věkových skupin. 

Jaké jsou závěry zmíněného Eurobarometru? 89% respondentů se domnívá, že 

zemědělství a rozvoj venkova jsou důležité pro budoucnost kontinentu.246 Toto zjištění bylo 

možné očekávat. Vzhledem ke specifickému charakteru zemědělství (výroba potravin) je 

logické, že většina dotázaných považuje zemědělský sektor a oblast rozvoje venkova za 

důležitou i pro budoucnost Evropské unie. Podstatná je skutečnost, že 53% účastníků 

průzkumu nikdy neslyšelo o existenci SZP.247 Jedná se o poměrně vysoké číslo. Přesto si 

nemyslím, že by evropské instituce nedostatečně informovaly o tématech souvisejících se 
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společnou zemědělskou politikou. Relevantní informace jsou k dispozici v tématických  

brožurách, na internetových stránkách evropských institucí apod.  

Evropskou komisi také zajímalo, jaké priority v SZP by měly být podle názoru 

veřejnosti vytyčeny. 43% respondentů požaduje zajištění rozumných cen zemědělských 

produktů pro spotřebitele. O 1% méně dotázaných se domnívá, že by měl být kladen důraz na 

ochranu zdraví konzumentů a na bezpečnost potravin. 40% zmíněného Eurobarometru 

považuje za prioritní zajištění rozumných příjmů pro farmáře. 33% respondentů preferuje 

respektování zásad ochrany životního prostředí. 30% dotázaných by přivítalo posílení pozice 

venkovských oblastí prostřednictvím stimulace jejich ekonomického růstu a vytvářením 

nových pracovních příležitostí. 29% dotázaných se domnívá, že EU by měla pomáhat 

farmářům přizpůsobit jejich produkci  očekávání spotřebitelů. Čtvrtina účastníků průzkumu 

uvedla jako prioritu humánní zacházení se zvířaty a 24% respondentů se vyslovilo pro 

posilování metod organické produkce. O 1% méně dotázaných by považovalo za přínosnou 

ochranu malých rodinných farem. Všechny výše zmíněné údaje vychází z Eurobarometru.248 

Zamyslíme-li se nad výše uvedenými údaji z Eurobarometru, dojdeme k závěru, že 

poměrně vysoké procento dotázaných klade důraz jak na zajištění dostupných cen produktů 

pro konzumenty, tak na garanci odpovídajících příjmů pro farmáře. Oba body jsou součástí 

SZP EU již od počátku její existence. Jsou zakotveny v Římské smlouvě. Podle 42% 

dotázaných by EU měla dbát na zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti potravin. Touto 

problematikou se EU zabývá již od 90. let. Reformy, které byly realizovány počínaje 90. lety  

(podrobněji o nich pojednávám v kapitole „Reformy společné zemědělské politiky“), kladou 

důraz i na neekonomické aspekty SZP. Za účelem zlepšení bezpečnosti potravin byl zřízen 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Domnívám se, že EU v současné době vynakládá 

velké úsilí na kontrolu nezávadnosti potravin. Zhruba třetina respondentů sledovaného 

Eurobarometru považuje za klíčové dodržování norem na ochranu životního prostředí. V této 

souvislosti je třeba připomenout, že právě dodržování těchto principů je jednou z podmínek 

pro vyplácení přímých plateb farmářům. V případě porušování této podmínky může být 

částka přímé platby alikvotně snížena. Co se týče posilování role venkovských oblastí 

prostřednictvím podpory jejich ekonomického růstu a vytváření nových pracovních 
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 příležitostí, má tato priorita větší podporu v nových členských zemích Unie než ve státech 

původní EU-15. V zemích původní EU-15 se pro tuto prioritu vyslovilo  28% dotázaných,  

v nových členských státech to bylo o 10% více. Obecně je možné konstatovat, že výše 

uvedené údaje ukazují na menší ochotu obyvatel nových členských zemí Evropské unie 

odcházet za prací do měst. Nabízí se otázka, jakým způsobem by bylo možné vytvářet nová 

pracovní místa ve venkovských oblastech. K vhodným řešením bezesporu patří podpora 

rozvoje agroturistiky i turistiky obecně. Růst obou odvětví by pomohl zvýšit zaměstnanost 

obyvatel venkova a zároveň by nedocházelo k velké zátěži na životní prostředí. Podle mého 

názoru by měla Evropská unie poskytovat dostatečný objem dotací na vhodné projekty právě 

ve zmíněné oblasti. Na druhou stranu jsem přesvědčena o tom, že EU by tyto aktivity měla 

hradit pouze z menší části (např. 30% dotace na celkové náklady určitého projektu) a širší 

měrou využívat systém spolufinancování, aby v budoucnu (tj. zejména v období po roce 

2013) nemuselo docházet k navyšování finančních prostředků na položku přírodní zdroje 

v rozpočtu EU. 

 Jak známo, v současné době je vyplácení přímých plateb farmářům podmíněno 

dodržováním určitých standardů, které mají zkvalitnit zejména zemědělskou produkci 

v Evropské unie. Respondenti výše uvedeného Eurobarometru rovněž odpovídali na otázku, 

zda s takto nastaveným systémem souhlasí. Vyplynulo, že 50% účastníků průzkumu zcela 

souhlasí, 35% spíše souhlasí, 6% nesouhlasí a 2% vůbec nesouhlasí.249 Na základě 

vyhodnocení sledovaného Eurobarometru se domnívám, že způsob vyplácení přímých plateb 

a jejich vazba na dodržování specifických norem by měla zůstat zachována i v budoucnu. Co 

se týče reformy SZP, na jejímž základě bylo vyplácení dotací vázaných na objem produkce 

nahrazeno přímými platbami farmářům, bylo zjištěno, že 52% dotázaných s tímto postupem 

souhlasí.250 Podle mého názoru instituce EU učinily v tomto případě správné rozhodnutí. 

V době před realizací MacSharryho reformy vedl systém vyplácení dotací k značné 

nadprodukci. O přebytky přitom nebyl mezi spotřebiteli zájem. Zemědělské produkty často 

musely být likvidovány na náklady tehdejšího Evropského společenství. Z tohoto důvodu se 

domnívám, že současný systém vyplácení podpory zemědělcům je efektivnější. 

 86% dotázaných, kteří se zúčastnili Eurobarometru provedeného v listopadu a  
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v prosinci 2007 se přiklání k názoru, že by v zemědělském sektoru měly být dodržovány  

standardy na ochranu chovaným zvířat.251 Respondenti se taktéž vyjadřovali k otázkám 

bezpečnosti potravin. 88% účastníků průzkumu je přesvědčeno o tom, že EU by měla dbát na  

nezávadnost potravin.252 

Zajímavá jsou zjištění Eurobarometru týkající se rozpočtu na SZP.Připomeňme, že 

v roce 2007, kdy byl výše uvedený průzkum veřejného mínění prováděn, činily celkové 

náklady na SZP zhruba 55 miliard EUR, což je přibližně 40% z celkového rozpočtu EU. 43% 

dotázaných si myslí, že objem financí vynaložený na společnou zemědělskou politiku je 

adekvátní, 24% neví, 16% respondentů považuje rozpočet na SZP za nedostatečný a 17% 

účastníků průzkumu jej považuje za příliš vysoký.253 Vzhledem ke skutečnosti, že výdaje na 

SZP kontinuálně rostou, by bylo možné předpokládat, že obyvatelé Evropské unie považují 

náklady na SZP za příliš vysoké. Jak ukázal nejaktuálnější Eurobarometr zaměřený na oblast 

zemědělství, není tomu tak. Jaké faktory ovlivňují postoj občanů EU v této otázce? Je logické, 

že pracovníci zaměstnaní v zemědělství by preferovali navýšení rozpočtu pro tento sektor. 

V takovém případě by např. mohly být navýšeny vyplácené přímé platby. Jak již bylo řečeno, 

43% respondentů Eurobarometru považuje rozpočet určený na SZP za adekvátní a 16% za 

nedostatečný. Z těchto údajů vyplývá, že se k problematice zemědělského sektoru 

nevyjadřovali pouze farmáři. Procento pracovníků zaměstnaných v zemědělství v EU je 

výrazně nižší. V této souvislosti je na místě připomenout, že 53% respondentů o existenci 

SZP nikdy neslyšelo. Z tohoto údaje lze usuzovat, že tato skupina účastníků průzkumu neví, 

na jakém principu SZP funguje a jakým způsobem jsou vynakládány prostředky na její 

realizaci. Tito dotázaní pravděpodobně nemají konkrétní představu, jak velký objem 

finančních prostředků by měl směřovat na fungování zemědělského sektoru v EU. Podle 

mého názoru by mělo v budoucnu na SZP plynout méně finančních prostředků. K jejich 

redukci by mimo jiné mohlo dojít prostřednictvím postupného snižování garantovaných cen 

jednotlivých zemědělských komodit nebo také na základě snížení dotací určených na některé 

programy EU pro rozvoj venkova (v tomto případě by měli na financování aktivit ve větší 

míře participovat žadatelé o dotace). 

 Evropská komise se při zadávání Eurobarometru zajímala o názor veřejnosti na růst  
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nákladů na SZP v budoucnosti. Podle 29% dotázaných by mělo na SZP v příštích letech 

plynout více financí, stejný počet respondentů se vyslovil pro zachování současného stavu, 

24% neví a 18% si přeje redukci výdajů směřujících do zemědělského sektoru.254 Pouze  

necelá třetina dotázaných by byla pro navýšení nákladů na SZP. Evropské instituce by postoj 

veřejnosti měly vzít v úvahu a výdaje na SZP v budoucnu nenavyšovat. 

 Ve sledovaném Eurobarometru byly také zkoumány aspekty související s EU a 

obchodem se zemědělskými produkty. Co se týče dovozu zemědělských výrobků ze třetích 

zemí do EU, je 86% účastníků průzkumu255 přesvědčeno o tom, že dovážené výrobky by měly 

splňovat standardy zdravotní nezávadnosti a kvality platné v EU. Více než polovina 

respondentů, 52%, 256nesouhlasí se zrušením celních bariér pro zemědělské výrobky dovážené 

do Evropské unie, výjimku by měly tvořit pouze produkty importované z rozvojových zemí.  

 Na závěr této kapitoly bych chtěla zdůraznit, že instituce EU by výsledky 

Eurobarometru (průzkumu veřejného mínění) měly zohlednit při vytváření legislativy a jiných 

norem v oblasti SZP. Zejména by měl být kladen důraz na priority, které veřejnost v EU 

preferuje. K těmto prioritám patří zajištění rozumných cen produktů pro spotřebitele, ochrana 

zdraví konzumentů a bezpečnost potravin, garance slušné životní úrovně zemědělců. Většina 

dotázaných se vyslovila pro vazbu mezi vyplácením přímých plateb farmářům a dodržováním 

určitých standardů, které vedou ke zvýšení kvality zemědělských produktů. Proto by tento 

mechanismus SZP měl v budoucnu zůstat zachován. Pouze necelá třetina respondentů je pro 

navýšení finančních prostředků na SZP. I toto zjištění by instituce Evropské unie měly při 

svém rozhodování vzít v úvahu.  
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3.9 právní předpisy v EU 
 
 Stejně jako některé další politiky Evropské unie se i SZP řídí právními normami EU. 

SZP patří mezi sdílené politiky EU a členských států. V praxi to znamená, že členské země 

Unie mohou vydávat legislativu v této oblasti za předpokladu, že tak již dříve neučinilo 

Evropské společenství. Pokud instituce Evropské unie vydají legislativu v oblasti SZP, je 

právně závazná pro všechny členské země Unie (pokud nejsou vyjednána přechodná období). 

Pro komplexní porozumění SZP je důležité seznámit se s jednotlivými typy právních předpisů 

EU. V této kapitole budu pojednávat pouze o právních předpisech, které jsou relevantní pro 

SZP EU. 

 Komunitární právo je možné rozdělit do několika kategorií.257 První skupinou je tzv. 

právo primární. Tvoří jej smlouvy, které definují základní principy Unie a především aktérů 

komunitárního systému, kteří participují na rozhodovacím procesu a v procesu legislativní 

činnosti. Smlouvy rovněž přesně vymezují pravomoci, které byly činitelům komunitárního 

systému svěřeny. Obsah smluv je výsledkem jednání mezi vládami členských států Unie. 

Smlouvy vstupují v platnost až po ratifikaci na úrovni národních států. V jednotlivých zemích 

jsou schvalovány nebo zamítnuty podle přesně určených procedur národními parlamenty nebo 

v referendu.258 O jaké konkrétní smlouvy se jedná? Jde o dvě zakládající smlouvy- Smlouvu o 

založení Evropského společenství a Smlouvu o Evropské unii. Navíc je o SZP také pojednáno 

ve Smlouvách o přístupu nových členů.259 Připomeňme, že hlavním cílem Smlouvy o založení 

Evropského společenství byla postupná integrace členských zemí Evropské unie. Kromě toho 

státy usilovaly o vytvoření společného trhu, který měl být založen na principu čtyř svobod 

pohybu- volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Součástí společného trhu je i 

obchodování se zemědělskými produkty, které je založeno na dodržování principů čtyř výše 

zmíněných svobod. Za účelem realizace projektu jednotného trhu se členské státy tehdejšího 

Evropského společenství vzdaly části své suverenity a předaly část kompetencí institucím 

Evropského společenství. Tyto úřady mohou na základě popsaného vývoje vydávat právní 

normy, jež jsou závazné v členských zemích. Důležité je vědět, že  právní akty vydané  

komunitárními institucemi jsou nadřazené vnitrostátnímu právu v národních státech. 260  
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V současné době mohou instituce EU vydávat nařízení, směrnice a rozhodnutí. Tyto právní 

akty mají různou právní sílu. Podrobněji bude tato problematika vysvětlena v další části 

kapitoly. Smlouva o založení Evropského společenství (dále jen Smlouva ES) je v současné 

podobě výsledkem několika modifikací. Co se týče článků této smlouvy vztahujícím se 

k SZP, jsou pro tuto politickou oblast relevantní pouze některé úpravy původní Smlouvy o 

založení Evropského společenství. O změnách v oblasti SZP, které následovaly po ratifikaci 

klíčových smluv EU, podrobně pojednávám v kapitole „Reformy společné zemědělské 

politiky“. Počínaje Maastrichtskou smlouvou (Smlouva o Evropské unii) je SZP součástí 

prvního pilíře pilířového systému. Je třeba vědět, že tento dokument rozděluje působnost EU 

do tří pilířů.261 

 Smlouvy o přistoupení jsou rovněž součástí komunitárního práva. Jsou v nich 

obsaženy podmínky vstupu nových členských zemí do Unie. 

 Mezi zdroje práva Evropské unie náleží taktéž mezinárodní smlouvy. Lze je rozdělit 

do dvou kategorií- na mezinárodní smlouvy se třetími zeměmi nebo mezinárodními 

organizacemi a smlouvy a úmluvy mezi členskými státy. Jedná-li se o smlouvy, které se 

rámcově týkají prvního pilíře, jehož součástí je SZP EU, zavazují nejen instituce Evropské 

unie, ale také členské státy. Mezi mezinárodní smlouvy uzavřené se třetími zeměmi nebo 

mezinárodními organizacemi patří obchodní dohody. Obvykle se jedná o dohody 

v záležitostech celní a obchodní politiky.262 

 Součástí komunitárního práva je i tzv.sekundární právo. Podle smlouvy o Evropském 

společenství k němu náleží několik typů právních aktů. Jedná se o závazné a nezávazné právní 

akty. Mezi závazné právní akty jsou řazeny nařízení, směrnice a rozhodnutí.263 Jak se zmíněné 

tři typy právních norem od sebe liší? Zejména ve své platnosti. Na rozdíl od směrnic a 

rozhodnutí jsou nařízení platná na všech úrovních EU. Přesné uplatnění právních závazků 

nařízení je vysvětleno na specializovaném serveru EU, Eur-Lexu. Zde je nařízení definováno 

následujícím způsobem: „Je přímo účinné,tzn., že tvoří takové právo, které uplatňuje přímou 

účinnost ve všech členských státech stejně jako národní právo, a to bez jakékoliv další 

intervence ze strany státní moci členských států.“264 Nařízení jsou schvalována  

samotnou Komisí nebo Radou společně s Evropským parlamentem.  

 

                                                 
261 http://eur-lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautaire.htm, staženo 11.2.2009 
262 Tamtéž, staženo 11.2.2009 
263 Tamtéž, staženo 11.2.2009 
264 Tamtéž, staženo 11.2.2009 
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 Dalším typem závazného právního aktu je směrnice. Stejně jako v případě nařízení je i 

tento typ právní normy schvalován Radou společně s Evropským parlamentem nebo  

samotnou Evropskou komisí. Směrnice jsou určeny členským státům Unie. Mají za cíl 

přiblížení právních systémů jednotlivých členských států Unie. Je nezbytné zdůraznit, že 

směrnice nepředepisuje způsob dosažení cílů v ní zakotvených, ale pouze výsledek, kterého 

má být dosaženo. Na rozdíl od nařízení neplatí směrnice pro všechny úrovně komunitárního 

systému.265 

 Jiným závazným právním aktem, jež patří mezi sekundární právo Evropské unie, je 

tzv. rozhodnutí. Pokud se jedná o jeho schvalování, rozhoduje o něm Rada, Rada společně 

s Parlamentem nebo s Evropskou komisí. Rozhodnutí se od nařízení liší tím, že je 

uplatňováno pouze pro jednotlivé případy, nikoli jako celek. Nejedná-li členský stát nebo 

příslušná složka Unie v souladu s rozhodnutím, mohou následovat sankce ve formě pokuty 

nebo rozhodnutí o povinnosti jednat v součinnosti s tímto rozhodnutím. 

 Nařízení a rozhodnutí využívají instituce EU také v oblasti SZP. Toto tvrzení lze 

doložit na základě konkrétních příkladů. Rada v souvislosti se SZP m.j. vydala nařízení o 

informačních opatřeních v oblasti společné zemědělské politiky (č. 814/2000) a nařízení o 

přechodných opatřeních pro společnou zemědělskou politiku s ohledem na zavedení eura (č. 

2800/98).266 Oblasti SZP se také týká „Rozhodnutí Komise ze dne 23.dubna 2004 o poradních 

skupinách zabývajících se záležitostmi v oblasti společné zemědělské politiky.267 

 Mezi nezávazné právní akty patří mimo jiné doporučení. Doporučení nejsou pro 

adresáty právně závazná.Instituce EU jsou oprávněny vydávat stanoviska k různým otázkám. 

Ta pouze vyjadřují postoj příslušné instituce k dané problematice. Pro příjemce nejsou právně 

závazná. Tento typ právního aktu je využíván rovněž pro otázky SZP. Jako příklad lze 

jmenovat „Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise 

Radě o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství KOM (2005) 74 v konečném znění“.268 

Ostatní typy právních aktů-tj. společná akce, rozhodnutí, rámcové rozhodnutí a 

společná akce, společný postoj a některé typy mezinárodních smluv- nejsou z hlediska SZP 

relevantní. Týkají se druhého a třetího pilíře Maastrichtské smlouvy. 

 Důležitým pojmem z oblasti legislativy EU jsou tzv. bílé knihy a zelené knihy. Oba  

 

                                                 
265 http://eur-lex.europa.eu/cs/droit_communautaire/droit_communautaire.htm, staženo 11.2.2009 
266 http://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/dossier_42.htm, staženo 22.7.2009 
267 Tamtéž, staženo 22.7.2009 
268 Tamtéž, staženo 22.7.2009 
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typy dokumentů jsou vydávány Evropskou komisí. Cílem zelených knih je zahájení diskuze 

k určité problematice na evropské úrovni. Reakce zúčastněných mohou vést k vydání bílé  

knihy. Obsahem bílých knih jsou návrhy k postupům v určité oblasti na úrovni Evropského 

společenství. Je-li bílá kniha přijata Radou, může být dalším krokem vyhlášení akčního 

programu Evropské unie.269 Zelené a bílé knihy jsou vydávány také k otázkám spojeným se 

SZP. Příkladem je zelené kniha, kterou EK přijala 15.října 2008. Tímto Komise zahájila 

konzultaci ke kvalitě zemědělských produktů.270 Z bílých knih, které obsahově souvisí se 

SZP, lze jmenovat bílou knihu o přizpůsobení se klimatickým změnám.271 V této bílé knize je 

mimo jiné pojednáno o vlivu klimatických změn na zemědělství v EU. 

 Reformy SZP nevedly ke změně typů právních norem, které upravují předpisy 

v oblasti SZP. 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
269 Tamtéž, staženo 11.2.2009 
270 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1503&format=HTML&aged=0&language=CS&
guiLanguage=en, staženo 22.7.2009 
271 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/090327_topnews_cs.htm, staženo 22.7.2009 
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4. Závěr 

 

 Předmětem zkoumání mé diplomové práce byly reformy společné zemědělské politiky 

EU. Zjišťovala jsem zejména, zda od počátku 90.let probíhá permanentní reforma SZP EU 

s jednotnou koncepcí nebo jestli změny v této oblasti politické agendy Evropské unie, které 

byly ve sledovaném období od počátku 90.let až do současné doby realizovány, je možné 

spíše považovat za zásadně odlišné, zaměřené na jiné cíle. 

 Dále jsem analyzovala faktory, jež vedly k uskutečnění reforem SZP. Posléze jsem 

podrobněji zkoumala, jaké typy změn byly realizovány v souvislosti s reformami SZP EU. 

Od počátku 90. let bylo uskutečněno několik reforem společné zemědělské politiky EU. Jedná 

se MacSharryho reformu, Agendu 2000 a reformu SZP z roku 2003. Zabýváme-li se obsahem 

zmíněných reformních balíčků, je možné tvrdit, že jejich koncepce v zásadě stejná. Jednotlivé 

reformy navazují na předcházející reformní balíček. Cílem je snížení celkového objemu 

finančních prostředků plynoucích na výdaje spojené se SZP a reformulace některých cílů SZP 

(zejména posílení ekologických aspektů a větší důraz na bezpečnost potravin). Zásadní změnu 

v koncepci SZP znamenala MacSharryho reforma z počátku 90.let. Významným způsobem 

změnila mechanismy SZP. V předcházejícím období byly subvence z finančních zdrojů EU 

přidělovány farmářům na základě objemu produkce. Tento systém měl za následek značnou 

nadprodukci zemědělských komodit. MacSharryho reforma tento způsob fungování společné 

zemědělské politiky změnila a stanovila, že dotace z finančních prostředků EU již nebudou 

vypláceny v závislosti na objemu produkce, ale prostřednictvím přímých plateb farmářům. 

Sledovaný reformní balíček se taktéž zabývá problematikou podmínek pro přidělení subvencí. 

Ty neměly být zemědělským podnikům přidělovány automaticky, jejich vyplácení bylo 

podmíněno plněním určitým standardů souvisejících s ochranou životního prostředí např. 

omezení používání hnojiv. Dalším reformním trendem, který byl započat MacSharryho 

reformou, bylo snižování intervenčních cen u velké části zemědělských komodit. 

 Další reforma SZP, jejíž principy byly formulovány v dokumentu Agenda 2000, 

přejímá body obsažené v MacSharryho reformě a některé principy posiluje. Nadále jsou 

finanční prostředky farmářům vypláceny ve formě přímých plateb (nikoli v závislosti na  
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množství vyprodukovaných zemědělských komodit). Tvůrci reforem SZP obsažených 

v Agendě 2000 se stejně jako MacSharryho tým zabývali také otázkou ochrany životního  

prostředí. Byl kladen důraz na neekonomické faktory zemědělské činnosti. Kromě již zmíněné 

šetrnosti vůči životnímu prostředí vystupují do popředí otázky bezpečnosti a nezávadnosti 

potravin. Část dokumentu Agenda 2000, která je věnována otázkám SZP, přejímá rovněž jiný 

trend, který byl již součástí MacSharryho reformy- snižování výkupních cen u některých 

zemědělských komodit (např.garantovaná cena u obilovin byla snížena o 15%). 

Dlouhodobým cílem je dosažení konkurenceschopnosti zemědělství EU na světových trzích. 

 Reformy SZP pokračovaly i po schválení Agendy 2000. Dalším reformním krokem 

byla reforma z roku 2003. Na základě analýzy tohoto reformního balíčku je možné dovodit, 

že jeho koncepce navazuje na dvě předcházející reformy (MacSharryho reformu a Agendu 

2000) a zároveň zavádí nové prvky v oblasti SZP. Zemědělci v EU nadále získávají subvence 

prostřednictvím přímých plateb z finančních zdrojů EU. Dotace nejsou přidělovány 

automaticky. Je třeba splnit 18 kritérií, která byla stanovena institucemi EU (mimo jiné 

ochrana životního prostředí, humánní zacházení s chovanými hospodářskými zvířaty, 

udržování obhospodařované půdy v dobrém stavu apod.). Reforma z roku 2003 přejímá i jiné 

systémové změny SZP, které byly již nedílnou součástí MacSharryho reformy. Jedná se o 

snižování garantovaných cen u vybraných zemědělských produktů- např. redukce intervenční 

ceny másla o 25% (od roku 2007). Sledovaná reforma přinesla také další systémovou změnu. 

Více finančních zdrojů z EU bude napříště směrováno na projekty zaměřené na rozvoj 

venkova, naopak má být snížen objem výdajů určených velkým zemědělským podnikům. Jak 

již bylo předesláno, zavádí reforma SZP z roku 2003 nový důležitý prvek. Jedná se o princip 

rozpočtové kázně. V praxi to znamená, že instituce EU stanoví maximální částku, kterou je 

v určitém období povoleno vynaložit na celkové výdaje spojené se SZP EU. Shrneme-li body 

obsažené v reformě SZP z roku 2003, dojdeme k závěru, že navazují na koncepci 

MacSharryho reformy a na příslušné pasáže týkající se SZP obsažené v dokumentu Agenda 

2000, a dále je rozšiřují. Zkoumaná reforma zavádí určité nové systémové změny, např. 

princip rozpočtové kázně.  

 Reformy SZP budou pokračovat i v budoucnu. Dalším dokumentem, jehož součástí je  
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pokračování reforem SZP EU, je Lisabonská smlouva, jejíž ratifikace dosud neproběhla  

ve všech členských zemích EU. Vstoupí- li tento dokument v platnost, dojde k dalším  

změnám v oblasti společné zemědělské politiky. Stejně jako ostatní reformy SZP, přejímá 

Lisabonská smlouva koncepci předcházejících reforem SZP, a současně vytváří nové 

mechanismy společné zemědělské politiky. Lisabonská smlouva zachovává princip vyplácení 

přímých plateb farmářům. Přiznání subvencí je stále vázáno na splnění konkrétních podmínek 

stanovených orgány EU. Sledovaný dokument také zavádí změny v oblasti SZP. Dosud patří 

společná zemědělská politika mezi sdílené politiky EU a členských států Evropské unie. 

Vstoupí-li Lisabonská smlouva v platnost, změní částečně tento princip. Politická agenda 

spojená se zachováním biologických mořských zdrojů by se v případě ratifikace Lisabonské 

smlouvy ve všech členských státech EU stala výlučnou pravomocí EU. Ostatní oblasti SZP a 

společné rybolovné politiky by i nadále zůstaly sdílenými mezi EU a členskými státy. Zásadní 

změnou, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě, je posílení kompetencí Evropského 

parlamentu v otázkách SZP. Připomenu, že dosud může EP vyjádřit své stanovisko ke 

zmíněné problematice pouze v rámci konzultačního legislativního postupu. 

Vstoupí-li v platnost Lisabonská smlouva, bude Evropský parlament mít pravomoc 

spolurozhodovat o pravidlech hospodářské soutěže vztahujících se na zemědělskou produkci a 

obchod se zemědělskými produkty, oblasti společné organizace zemědělských trhů, nahrazení 

vnitrostátního systému organizace trhu společnou organizací trhu a oblasti vypracování a 

provádění společné zemědělské politiky a společné rybolovné politiky. Evropský parlament 

bude mít oprávnění své pravomoci uplatnit v rámci spolurozhodovací legislativní procedury 

EP a Rady. 

 Shrneme-li změny, které by Lisabonská smlouva přinesla v oblasti SZP (vstoupí-li 

v platnost), dojdeme k závěru, že by došlo k posílení pravomocí Evropského parlamentu 

v některých oblastech politické agendy spojených se SZP a to v rámci projednávání těchto 

témat ve spolurozhodovacím legislativním procesu mezi Evropským parlamentem a Radou. 

 Hodnotíme-li všechny výše uvedené reformy, počínaje MacSharryho reformou, je 

možné konstatovat, že vždy svou koncepcí navazují na změny zakotvené v předcházející  

reformě a zároveň zavádí nové prvky v oblasti SZP, které mají přispět k efektivnějšímu  
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způsobu fungování společné zemědělské politiky EU. Domnívám se proto, že reformy SZP je  

možné považovat za proces permanentní reformy probíhající od počátku 90.let až  

do současnosti. 

 Předmětem zkoumání mé diplomové práce byla rovněž typologie změn SZP, která je 

výsledkem reforem probíhajících od začátku 90. let. Změny je možné rozdělit na několik 

typů- na změny cílů a na změny finanční, politické a právní.  

 Na základě zkoumání problematiky SZP jsem došla k závěru, že v souvislosti 

s reformami SZP EU došlo ke změně cílů této oblasti politické agendy. V období před 

realizací MacSharryho reformy byl velký objem finančních prostředků ze zdrojů tehdejšího 

Evropského společenství určen na platby pro zemědělce, a to v závislosti na množství 

produkce zemědělských komodit. Ve stejném období vynakládaly instituce Evropského 

společenství vysoké sumy na náklady spojené s garantovanými cenami zemědělských 

produktů. Oba mechanismy byly změněny MacSharryho reformou i následujícími reformami 

SZP popsanými výše. Dlouhodobým cílem bylo vytvořit efektivní a konkurenceschopné 

zemědělství v zemích EU. K tomu měly přispět nové systémové změny v SZP. Subvence 

zemědělcům jsou již od období realizace MacSharryho reformy přidělovány formou přímých 

plateb, což redukuje neefektivní nadprodukci zemědělských komodit. V souvislosti 

s reformami SZP rovněž dlouhodobě dochází ke snižování garantovaných cen u řady 

zemědělských komodit. EU usiluje o snížení objemu finančních prostředků plynoucích na 

výdaje spojené se SZP. EU již od 90. let také klade velký důraz na neekonomické aspekty 

agrární činnosti (ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin apod.). 

 Reformy SZP rovněž vedly k finančním změnám v oblasti. Od roku 2007 došlo ke 

změně způsobu financování SZP. V současné době je SZP hrazena z EZZF a EZFRV. 

V období před rokem 2007 plynuly finanční zdroje na SZP prostřednictvím Evropského 

zemědělského záručního a orientačního fondu. Instituce EU se dlouhodobě snaží snižovat 

náklady na SZP. Z tohoto důvodu reforma z roku 2003 zavádí prvek rozpočtové kázně, kdy 

vždy pro určité období je stanoven maximální finanční strop na náklady spojené se SZP. 

 Politické změny v souvislosti se SZP jsem analyzovala ve smyslu rozdělení pravomocí  

klíčových institucí EU v otázkách společné zemědělské politiky. V období od počátku 90.let  
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do současnosti prozatím ke změnám v této oblasti nedošlo. Vstoupí-li v platnost Lisabonská 

smlouva, dojde v budoucnu k posílení pravomocí Evropského parlamentu. 

 V oblasti právní v souvislosti s reformami SZP také nedošlo ke změnám. 

 Na závěr této diplomové práce bych chtěla zdůraznit, že proces permanentní reformy 

SZP EU stále pokračuje. K dalším změnám v této oblasti dojde, bude-li Lisabonská smlouva 

ratifikována ve všech členských státech EU. Vzhledem ke snaze institucí EU neustále 

redukovat náklady na SZP, lze předpokládat, že reformy SZP budou uskutečňovány v 

krátkodobém a střednědobém horizontu. 
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