
Resumé 

Společná zemědělská politika EU je jednou z nejdůležitějších společných politik EU. 

SZP se zabývá zejména zabezpečením dostatečné produkce potravin, vývozem a dovozem 

zemědělských produktů, rozvojem a inovacemi zemědělství, rozvojem venkova a zlepšování 

životní a pracovní úrovně zemědělských pracovníků. 

SZP EU byla vytvořena ke koordinaci rozdílných zemědělských priorit členských států 

a k nalézání optimální formy spolupráce přínosné pro zemědělství všech zúčastněných států. 

Společná zemědělská politika se neustále vyvíjí. Její koordinace a fungování vyžaduje značné 

finanční náklady a rozsáhlou legislativní úpravu. V současné době se jedná o velmi aktuální a 

významné téma, proto se mu věnuje tato diplomová práce. 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat společnou zemědělskou politiku EU od 

počátku jejího vzniku do současnosti, vymezit její hlavní problémy a následně pak stanovit 

perspektivy budoucího vývoje a fungování společné zemědělské politiky EU. 

Práce je rozčleněna do tří částí. První kapitola pojednává o základních 

charakteristikách společné zemědělské politiky. Kapitola se nejprve zabývá východisky a 

vznikem společné zemědělské politiky. Vymezuje hlavní cíle SZP EU a principy jejího 

fungování. Dále se věnuje jednotlivým nástrojům SZP, analýze financování SZP a hlavním 

orgánům majícím vliv na fungování SZP. 

Druhá kapitola se zabývá vybranými problémy, se kterými se společná zemědělská 

politika potýkala během svého vývoje. Nejprve je provedena analýza daného problému a 

následně rozbor reformních opatření, přijatých k jejich nápravě. Tato diplomová práce 

vymezuje pět důležitých problémů, kterým musela SZP čelit. Prvním z nich je problém 

vysokých intervenčních cen zemědělských produktů a související zemědělská nadprodukce 

komodit. Druhým analyzovaným problémem jsou vývozní subvence a související otázky 

liberalizace světového obchodu se zemědělskými výrobky. Jako třetí v pořadí je rozebrán 

problém vysokých výdajů potřebných na SZP. Čtvrtým analyzovaným problémem je nízká 

konkurenceschopnost evropského zemědělství a pátý je problém revize funkčnosti SZP. 

Třetí kapitola se věnuje perspektivám společné zemědělské politiky EU po roce 2013, 

připravované reformě, jejím hlavním budoucím úkolům a finanční perspektivě SZP pro 

období 2014 – 2020. 

 

 


