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I. ÚVOD

Společná zemědělská politika (Common Agricultural Policy, CAP) má 

v Evropské unii (EU) jedinečné postavení. Je tomu tak z mnoha důvodů. Patří 

mezi první společné politiky, jež byly rozvíjeny od počátku integračního procesu. 

CAP tak náleží přední místo mezi příklady nejpokročilejší harmonizace a unijní 

regulace. Drží také primát v objemu finančních prostředků, jež jsou na její 

„provoz“ vyčleněny ze společného rozpočtu EU. Žádná jiná politika 

nespotřebovala tolik jako CAP. V souvislosti s tím je ale zarážející, že CAP 

představuje pouze 2 % HDP E U 1 a absorbuje 4,3 % pracovní síly.2 Dotace 

spojené s produkcí a ochrana trhu byly příčinou přebytků, nezanedbatelných 

poškození životního prostředí a malé konkurenceschopnosti na světovém trhu. 

Přičteme-li к tomu ještě výtky Světové obchodní organizace (World Trade 

Organization, WTO), že vývozní dotace narušují prostředí na světovém trhu, 

nutnost reagovat na rozšíření EU o země středovýchodní Evropy a požadavky na 

větší ochranu životního prostředí, dostáváme výčet zdůvodňující snahu o reformu 

CAP.

Historie ale jasně prokázala, že reforma CAP není vůbec jednoduchou 

záležitostí. V minulosti se jednalo spíše o dílčí kroky přinášející jen částečné 

výsledky. Teprve reforma navržená Komisí v Agendě 2000 může být pokládána 

za hlubší zásah do struktury CAP. Další vývoj reformu prohluboval a rozšiřoval a 

přesto, že stále zbývají oblasti, kde к dohodě o změně nedošlo, lze za dovršení 

reformního procesu považovat schůzku Rady ministrů v její zemědělské variaci, 

která se konala v červnu 2003.

Jedna skupina kritiků říká, že reforma je neúplná, druhá zase, že zachází 

příliš daleko. Z hlediska nákladů mnoho nového vskutku nepřináší. Objem

1 Moussis, N. Guide to European Policies. Rixensart: European Study Service, 10th ed, 2004, s. 
367.
2 European Commission. Agriculture in the European Union - Statistical and economic 
information 2001 [online]. 2001 [cit. 2006-04-10].
URL:<http://europa.eu.int/comm/agriculture/agrista/2001/table_en/en3513ťull.pdf>.
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prostředků alokovaných pro zemědělský sektor v rámci rozpočtu pro následující 

finanční období 2007 -  2013 zůstává téměř stejný jako v současnosti. Vyvstává 

tedy jednoznačná otázka, kde se nachází jádro reformy. Nejsou navržené změny 

jen účelovými přesuny čísel, které sice mají zainteresovaným skupinám v rámci 

Unie a ostatním státům navenek dokázat, že se EU snaží kritizovanou 

zemědělskou politiku napravit, a přitom ale zachovávají status quoi Nebo byla 

přijata opravdu komplexní reforma, jež by vedla к odstranění alespoň těch 

nejzávažnějších nedostatků předchozí CAP?

Jak se na celém procesu reformy CAP podepsala jednání v rámci WTO?

V čem jsou mezinárodní jednání limitem pro zemědělskou politiku EU? Nebo je 

naopak zemědělská politika EU limitem při jednání na úrovni WTO? Je vůbec 

možné pokládat jednání v rámci WTO za stimul v procesu reformy? Již podruhé 

v historii došlo к souběhu provedení reformy zemědělské politiky na úrovni EU a 

tvrdým a dlouhým jednáním o téže politice v rámci WTO. Mnohé teoretiky a 

odborníky na mezinárodní vztahy to svádí к zamyšlení se nad vzájemným 

propojením obou procesů.

Cílem následujících kapitol je nabídnout na tyto otázky uspokojující 

odpovědi. První oddíl kapitol je zaměřen na společnou zemědělskou politiku. 

Podává podrobnosti o jejích základních rysech, o předchozích etapách reformy, 

ale zejména je zaměřen na poslední fázi reformy CAP. Nelze se však podrobněji 

zmínit o všech detailech reformy, a to z důvodu rozsahu práce a jejího zaměření 

na zhodnocení dopadu jednání na úrovni WTO. Podrobně je proto pojednáno o 

novém institutu jednotné platby na farmu a politice rozvoje venkova, jejíž váha by 

v následujících letech měla narůstat.

Druhý oddíl této práce přibližuje jednání o zemědělství na úrovni WTO, 

jeho průběh i úskalí, ale také výsledky, jichž bylo dosud dosaženo. V rámci tohoto 

oddílu je také podrobněji nastíněna pozice EU, kterou při jednáních zaujímala, a 

její návrhy, které předložila.

Završením práce a zároveň propojením předchozích dvou oddílů je 

poslední oddíl, který se zabývá hodnocením možných důsledků reformy CAP
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z hlediska evropského a světového trhu a v oblasti domácích podpor. Zároveň je 

zde diskutována otázka vlivu WTO na reformu CAP z teoretických hledisek.

Mnoho obyčejných lidí, studentů, ale i odborníků se diví, čím je 

zemědělská politika natolik zajímavým tématem pro diplomovou práci. Nutno 

podotknout, že vědecká obec či politická scéna České republiky nemá mnoho lidí, 

kteří by mohli být odborníky s dokonalou znalostí CAP. Média rovněž nepovažují 

zemědělskou politiku za přitažlivé téma, o kterém by se nutně muselo psát 

alespoň jednou za měsíc, natož týdně. Veřejnosti se proto dostává o této politice 

jen velice málo. Přesto však je CAP politikou nadmíru důležitou -  týká se nás 

všech, každý den, po celý rok. Ač se to zdá samozřejmé, vděčíme jí  za pestrou 

škálu potravin v kvalitě, která neohrožuje naše zdraví. Venkov by se bez ní ocitl 

v úplně jiné, horší, situaci. V rámci CAP jsou regulovány činnosti s negativními 

dopady na životní prostředí. Navíc v poslední době je  vývoj v oblasti zemědělské 

politiky velice dynamický -  mění se nástroje i financování politiky na 

komunitámí úrovni. To jsou některé důvody, které přispěly к mému zájmu o 

oblast, která se na první pohled může jevit jako nezajímavá či nevýznamná.

Zdrojů, které nabízejí nepřeberné množství informací o zemědělství -  ať 

v obecné či ve zcela konkrétní rovině, je mnoho. V moderním světě informačních 

technologií je jejich velká škála dostupná na internetových stránkách.

V elektronické publikaci ke špičce patří EU, OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) a Světová banka. Všechny publikace EU jsou 

dostupné na jejích oficiálních stránkách, problémem ovšem někdy bývá jejich 

vyhledání. Také je nutné počítat s jednostranným hlediskem. Na některé 

rozdílnosti v informacích pocházejících od EU a jiných institucí je poukázáno 

přímo v textu. OECD a Světová banka také zveřejňují analýzy či statistiky na 

svých stránkách, ovšem ještě stále jsou některé publikace, které si zájemce musí 

objednat za poplatek, který rozhodně není malý.

Při zpracovávání jednotlivých problematik jsem hojně využívala 

primárních dokumentů -  právní předpisy Evropského společenství, návrhy
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Evropské komise, návrhy ostatních států, notifikace Světové obchodní organizaci, 

projevy -  a statistik zveřejňovaných Evropskou komisí a OECD. Pokud jsem 

některé údaje převzala ze sekundární literatury, vždy jsem se snažila je ověřit u 

primárního zdroje, případně porovnat s dalším sekundárním zdrojem.

Závažnějším nedostatkem v primárních dokumentech od WTO je jejich 

(ne)aktuálnost. Většina notifikací byla provedena s daty kroku  2001 a novější 

к dispozici nejsou. Jako problematické se ukázaly být i směnné kurzy. Jednotlivé 

státy notifikují ve svých vlastních měnách a v případě potřeby porovnání musí být 

jednotlivé údaje převedeny na společnou měnu. WTO obvykle používá jako 

společnou měnu americký dolar, přičemž přepočty pro druhou polovinu 90. let 

jsou založeny na směnných kurzech dle kurzu americké Federal Reserve Bank of 

New York, od roku 2000 pak na datech pocházejících z International Financial 

Statistics, což je databáze spravovaná Mezinárodním měnovým fondem. Do ní je 

ovšem přístup možný pouze za paušální poplatek. V případech, kdy jsem 

potřebovala převést měny na jednu společnou i pro data po roce 2000, použila 

jsem data ze stránek Federal Reserve Bank of New York.3

Sekundární literatura v případě této práce zahrnuje především analýzy, 

které byly publikovány pod hlavičkou různých institutů zabývajících se 

ekonomikou zemědělství. Většina použitých publikací pochází od osobností 

tohoto oboru. Například Kym Anderson, profesor na University of Adelaide, 

School of Economics,4 který kromě jiného napsal přes dvě stě odborných článků, 

působil v rozhodčích panelech WTO či byl poradcem australského ministerstva 

zahraničí, je jedním z editorů obsáhlé publikace vydané pod hlavičkou Světové 

banky z roku 2006. Na této volně dostupné publikaci, která se ukázala jako velice 

aktuální, komplexní a přehledná, se podílelo přes dvacet dalších odborníků, kteří 

působí jako profesoři na amerických (John C. B eghin)5 nebo evropských 

univerzitách (Giovanni Anania,6 Henrik Zobbe7) či při vědeckých institucí (Chad.

3 URL: <http://www.ny.frb.org/markets/fxrates/historical/home.cfm> [cit. 2006-04-10].
4 URL: <http://www.economics.adelaide.edu.aii/staff/anderson.html> [cit. 2006-04-10].
5 URL: <http://www.card.iastate.edu/facstaff/profile.aspx?id=20> [cit. 2006-04-10].
6 URL: <http://www.ecostat.unical.it/anania/ananiae.html> [cit. 2006-04-10].

http://www.ny.frb.org/markets/fxrates/historical/home.cfm
http://www.economics.adelaide.edu.aii/staff/anderson.html
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E Hart).8 Často dochází i k tomu, že jeden odborník současně pracuje v rámci 

vícero institucí -  např. Sébastien Jean, který působí v CEPII,9 ale v OECD. Velice 

užitečné se ukázaly být také statistické údaje Larse Brinka, který působí na 

kanadském ministerstvu (Agriculture and Agri-Food Canada) a je členem 

americko-kanadské výzkumné instituce,10 pod kterou i publikuje své práce.

Téma zemědělské politiky není v akademické rovině veskrze sporné, 

neexistují zásadní názorové rozdíly, které by určovaly neprostupné hranice, jako 

to bývá v mnohých jiných politických otázkách. I proto může docházet a velmi 

často dochází к tomu, že autorská uskupení se často mění nebo že statě odborníků 

pocházejících z různých institucí jsou publikovány ve společném dokumentu, 

který je navíc ještě zaštítěn jménem významné organizace.

Tím ovšem nemá být řečeno, že ekonomika zemědělství je ve svém celku 

homogenní disciplínou. Naopak, tato disciplína dává možnosti vytvořit několik 

statistických systémů a modelů (např. metodika OECD: model PEM -  Policy 

Evaluation Matrix; AGLINK model; model z Universität Bonn: CAPRI 

Modelling Systém). Zaobírat se ovšem rozdíly mezi jednotlivými metodikami 

sahá nad obsahový rámec této práce.

Protože terminologie používaná v zemědělské politice a na úrovni WTO je 

velice náročná a aby čtenář získal jasnější představu o probíraných termínech, 

zařadila jsem do jednotlivých kapitol dostatek grafických znázornění a tabulek, 

které by měly napomoci orientaci v hlavním textu. Pro širší přehled čtenáře jsem 

do kapitoly pojednávající o jednání na úrovni WTO vložila i některé údaje o

7 URL:
<http://www.kvl.foi.dk/English/The%20Institute/Staff/Personvisning.aspx?personid=304&tab=3> 
[cit. 2006-04-10].
8 URL: <http://www.fapn.org/staff/proťile.aspx?id=28&show=pubs> [cit. 2006-04-10].
9 Centre ď Etudes Prospectives et d’informations Internationales, francouzský výzkumný ústav pro 
mezinárodní ekonomiku založený v roce 1978. Více na URL: <http://www.cepii.fr/> [cit. 2006- 
04-10].
10 International Agricultural Trade Reseach Consortium (IATRC), 
URL:<http://www.iatrcweb.org/> [cit. 2006-04-10].
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zemědělské politice Spojených států, které mohou alespoň částečně nabídnout 

měřítko к porovnání evropského zemědělství.

V používání obecných termínů jsem se přiklonila к následujícímu. V textu 

používám pojem členské státy či státy WTO, ostatní státy, a to i v případě, že tento 

okruh zahrnuje i Evropskou unii. Je proto nutné chápat termín stát v daném 

kontextu. Pro zjednodušení ovšem termín stát, chápaný cum grano salis, neboť 

EU samozřejmě není státem, používám se zmíněnou výhradou. Podobné řešení 

jsem zvolila pro termín Evropská unie, který v sobě pro účely tohoto textu 

zahrnuje i Evropské společenství. Je to totiž Evropské společenství, které je 

členem WTO a podává své notifikace. Navíc o Evropské unii můžeme hovořit až 

od podpisu Maastrichtské smlouvy. Opět pro zjednodušení v celé práci používám 

termín Evropská unie. Poslední vyjasnění zasluhují výrazy produkty, výrobky, 

zboží. Ač zemědělství jako primární sektor bude pouze produkovat, používám tyto 

pojmy jako zaměnitelné.

Práce vychází z dat, informací, údajů, právních předpisů a jiných 

dokumentů publikovaných ke konci roku 2005, zcela výjimečně jsou použity 

materiály novější.
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II. R efo r m a  sp o le č n é  ze m ěd ě l s k é  po litik y

11.1 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA -  ALE S JAKÝM PŘÍVLASTKEM?

Abychom vůbec věděli, o čem se vlastně hovoří, řekne-li se zemědělská

politika EU, musíme si zemědělský sektor a zemědělskou politiku zasadit do 

určitých souvztažností (historických, politických, ekonomických a sociálních), 

statistických čísel a různých jiných hodnot.

Ohlédneme-li se zpět na začátek celého integračního procesu, zjistíme, že

potřeby tehdejších států i jejich obyvatel, cíle, jichž mělo být dosaženo, jakož i

nástroje к jejich naplnění, se od dnešních naprosto liší. Zemědělská politika řízená 

a podporovaná na úrovni EU měla zajistit zvýšení produkce a dostatek 

zemědělských výrobků, přiměřené spotřebitelské ceny, stabilizaci trhů 

zemědělskou produkcí a zejména odpovídající životní úroveň zemědělců.11 Je 

tedy zřejmé, že po válečných letech strádání měla CAP vysokou sociální prioritu. 

Zemědělský sektor 50. let také v rámci celého hospodářství nebyl žádným 

outsiderem. V průměru byl podíl zemědělství na HDP v šesti zákládajících 

státech12 byl v roce 1955 11,5 % a 9 % v roce 1960, přičemž nejvyšší podíl 

vykazovala Itálie s 20,7 % HDP v roce 1955, respektive s 15,1 % v roce 1960. 

Průměrně zaměstnávalo zemědělství více než pětinu pracujících obyvatel v roce 

1955, přičemž v roce 1960 se hodnota pohybovala na úrovni 17,5 %. Nejvyšší 

hodnoty vykazuje opět Itálie, kde v v roce 1955 v zemědělství pracovalo 

neuvěřitelných 40 % všech pracujících obyvatel. V roce 1960 to bylo 

„jenom“ 32,8 %. Nad průměrem se však nacházela i Francie.13

Vedlejším přínosem nezávislosti na dovozu potravin z jiných států 

zároveň však byla i neméně podstatná politická nezávislost, jež v době rozpuku 

studené války byla vnímána jako jedna z priorit států západní Evropy.

11 Smlouva o založení Evropského společenství, čl. 33 (ex. čl 39). Nazývá se také jako Římská 
smlouva nebo Smlouva o ES (SES).
12 Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemí.
13 Zobbe, H. The Economic and Historical o f the Common Agricultural Policy in Europe. The 
Royal Veterinary and Agricultural University. Food and Resource Economic Institute, s. 3.
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Mezi mechanismy, které měly vést к naplnění hlavních cílů, patřily 

vytvoření společného trhu se zemědělskými výrobky, administrativní stanovení 

garantované minimální ceny, poskytování vývozních dotací, které dorovnávaly 

rozdíl mezi cenou garantovanou a nižší cenou na světovém trhu, a ochrana trhu 

EU před levnějším dovozem, jež byla realizována uvalením dovozní dávky, resp. 

dovozním clem.14 Podstatné je rovněž zmínit, že financování CAP je od počátku 

postaveno na bázi solidarity -  tedy, že všechny členské státy se podílejí na 

financování politiky bez přímé návaznosti na to, kolik peněžních prostředků pro 

svůj sektor ze společného rozpočtu dostávají. V roce 1962 byl zřízen Evropský 

záruční a orientační fond (EAGGF), 15 jehož prostřednictvím byla CAP 

financována.

Páteří systému byla cenová politika, od níž se očekávalo zejména zlepšení 

hmotného zajištění zemědělců. Byla vybrána proto, že v době realizace CAP se 

zdála jako nejúčinnější. Jejím jádrem bylo administrativní stanovení tzv. 

intervenčních cen. Přímé platby zemědělcům, o kterých bylo uvažováno jako o 

alternativě к cenové politice, by znamenaly přesun břemene financování 

zemědělství na daňové poplatníky, což by se negativně projevilo na státních 

rozpočtech a mohlo vést ke zvýšení daní. Cenová politika stavěla na tom, že 

evropští spotřebitelé jsou na vyšší ceny za potraviny zvyklí a navíc ekonomický 

růst po druhé světové válce byl příslibem růstu kupní síly obyvatel. Ceny 

administrativně stanovené leckdy až na 4,3 násobku světové ceny táhly 

produkci,16 takže ta vzrostla do tak vysokých čísel, že se v pozdějších letech 

hovořilo o „horách másla a jezerech vína.“ 17

Použité nástroje, a to zejména cenová politika, byly vzhledem к zadaným 

úkolům více než efektivní. Hlavním důsledkem bylo to, že se zvyšovala finanční 

náročnost celé politiky. S rostoucí produkcí, kterou evropský trh nebyl schopen

14 Dovozní dávky byly od roku 1995 nahrazeny dovozním clem, a to v rámci procesu tzv. 
tarifikace, jež byl iniciován Uruguayským kolem jednání WTO. Blíže o tarifikaci viz níže.
15 EAGGF se skládá ze dvou částí -  orientační a záruční. Každá z částí má jiné zaměření. Více 
v následujícím textu.
16 Zobbe. H. The Economic and Historical o f the Common Agricultural Policy in Europe. The 
Royal Veterinary and Agricultural University. Food and Resource Economic Institute, s. 7.
17 Grant, W. The Common Agricultural Policy, Basingstoke: Macmillan, 1997, s. 102.
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vstřebat, rostla také potřeba vývozních subvencí a dalších nákladů s tím spojených.

V roce 2005 pohltila kapitola Zemědělství z rozpočtu EU 51,4 miliardy eur. 

Rostoucí výdaje na CAP dokumentuje následující graf. Z něj je sice patrné, že 

podíl prostředků vyčleněných pro CAP na celkovém rozpočtu EU klesá, ale na 

druhou stranu je zřejmé, že jejich objem stále roste.

Graf 1: Podíl prostředků EAGGF na celkovém rozpočtu EU (v milionech eur)

Zdroj dat: European Communities. Financial Report 2003. Luxembourg: Office for Official Publications o f  the European 
Communities, 2004.

V prvotní podobě CAP navíc vůbec nebyly zohledněny požadavky na 

ochranu a zlepšování životního prostředí, bezpečnost a nezávadnost potravin. 

Taková CAP postupně přestávala odpovídat požadavkům a nárokům na 

zemědělskou politiku moderní doby.

Ve zvláštním průzkumu Eurobarometru z roku 2004 uvedli respondenti, že 

mezi hlavní priority CAP má patřit zajištění stabilního a adekvátního příjmu 

zemědělců, zajištění nezávadnosti potravin, podpora životního prostředí, podpora 

a zlepšení života na venkově, zlepšení konkurenceschopnosti evropského 

zemědělství na světovém trhu. V tomto průzkumu se neobjevuje ani jeden 

z dalších cílů, jež byly stanoveny Římskou smlouvou. Ve výzkumu byly totiž 

stanoveny možné odpovědi a jiné než nabídnuté odpovědi byly shrnuty do 

kolonky „jiné.“ I to je ovšem zajímavé, protože se lze domnívat, že Komise, pod 

jejíž hlavičkou se výzkum provádí, již nepovažuje další z původních cílů CAP za
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důležité.18 Zdá se, že pravidlo, které říká, že největší hodnotu přikládáme tomu, 

čemu se nám nejméně dostává, platí s určitou licencí i zde. Evropský trh 

s potravinami je dávno nasycen, produkce zemědělských výrobků je stabilizována, 

ceny pro spotřebitele jsou sice vyšší, než by mohly byt na zcela volném trhu, ale 

nepůsobí vážnější problémy, takže zbývá poslední z „římských“ cílů -  zajištění 

odpovídající životní úrovně (tedy přiměřeného příjmu) zemědělců. V této oblasti 

se dlouhodobě CAP nedaří. Ještě v roce 1995 se průměrný příjem v zemědělském 

sektoru pohyboval na úrovni o třetinu nižší než v průmyslu. Stejný rozdíl se podle 

dat Evropské komise udržel až do roku 2002.19

CAP byla vytvořena v 50. a 60. letech pro prostředí, jež bylo diametrálně 

odlišné od toho současného. V průběhu let klesl význam zemědělství v rámci 

celého hospodářství. Zemědělství se v průměru v 15-ti členné EU podílí na HDP 

dvěma procenty a zaměstnává 4 % všech pracujících." Původní stimuly pro 

štědrou společnou politiku zeslábly nebo se vytratily úplně. Na jejich místo se 

derou zcela opačné -  zmenšit výdaje na zemědělství, připravit se na rozšíření o 

země střední a východní Evropy, čelit tlakům ze strany jiných států na 

mezinárodní úrovni, přizpůsobit CAP požadavkům obyvatel EU tak, aby dokázala 

plnit úkoly na poli ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin atd. 

Východiskem z této situace je  jednoznačně reforma CAP.

Reformě, jež by výrazně omezila výdaje na zemědělství se ale brání 

zemědělská lobby. Jednou z největších lobbyistických organizací je COPA- 

COGECA,21 která zastřešuje více než 70 členských organizací podporujících 

zemědělce z 25 států. Tato organizace má právo konzultací, dotýká-li se 

rozhodnutí evropských institucí zemědělské politiky, a má s Generálním 

ředitelstvím pro zemědělství velice těsné vztahy. Zemědělská lobby tvrdí, že

18 European Commission. Europeans and the Common Agricultural Policy. Special Eurobarometr 
2005.
19 European Commission. The Common Agricultural Policy Explained. 2004.
20 WTO. Trade Policy Review. European Communities. Report by the Secretariat. WT/TPR/S/136,
2004. Pro přistoupivších 10 států uvádí zpráva podíl na HDP ve výši 3,9% a podíl na 
zaměstnaných na úrovni 13,4%.
21 Comité des Organisations Professionnelles Agricoles de L'Union Européenne. Confédération 
Générale des Coopératives Agricoles de l’Union Européenne.
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snížení či úplné odstranění dotací povede к poklesu životní úrovně farmářů a 

v důsledku toho také к odchodu pracovní síly ze zemědělského sektoru. Ze 

stejného důvodu se úplného zrušení návaznosti dotací na produkci obává dokonce 

i Evropský parlament. Říká, že to povede к opouštění méně příhodných oblastí
a  o 22pro zemědělství a tím к prohlubování rozdílu mezi regiony.

Dalo by se očekávat, že vliv organizací bojující za zájmy farmářů bude 

vyvážena vlivem skupin hájících opačné pozice. К tomu ale nedochází. Příčinou, 

proč je početně nepoměrně větší skupina spotřebitelů, případně ještě širší skupina 

daňových poplatníků, z jejichž peněz je CAP částečně financována, v porovnání 

s organizací méně početných zemědělců nejednotná a tudíž neschopná se výrazně 

prosadit, je různorodost cílů a zájmů samotných spotřebitelů/daňových poplatníků. 

Vyskytují se ovšem i názory, které do značné míry zpochybňují vliv farmářské 

lobby na podobu přijímaných rozhodnutí o CAP a její reformě.23

11.2 REFORMA A JEJÍ PRŮBĚH
První dílčí změny proběhly již na konci 80. let, kdy byly sníženy 

intervenční ceny24 a stanoveny kvóty na produkci cukrovky, mléka a obilovin. 

Zásadnější úprava přišla v roce 1992, kdy MacSharryho reformou byly opět 

sníženy intervenční ceny obilovin a nově zavedeny jako kompenzace přímé platby 

zemědělcům, jichž výše byla navázána na obdělávanou půdu a výnosy z ní nebo 

počet kusů zvířat. Přičlenily se také druhotné podpory využívání zemědělské půdy 

к jiným účelům (např. agroturistika, zalesňování atd.) nebo podpora opatření 

vedoucích ke zvětšení průměrné velikosti farem (např. různé pobídky pro odchod 

starších zemědělců do předčasného důchodu).

22 European Parliament. Daily Note: Parliament rejects the total decoupling o f aid [online], last 
updated 5 June 2003 [cit. 2006-04-10]. URL:
<http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+PRESS+DN-20030605-
1+0+DOC+XML+VO//EN&L=EN&LEVEL=2&NAV=X&LSTDOC=N#SECTION5>.
23 Kay, A. Towards Theory of the Reform of the Common Agricultural Policy. European 
Integration online Papers, 2000, vol. 4, no. 9.
24 .Jde o minimální cenu, za kterou mají farmáři zajištěn odbyt produkce příslušného produktu. 
Nejsou-li farmáři schopni za tuto cenu prodat na trhu ES příslušný produkt, vzniká obligatorní 
povinnost příslušných nákupních organizací tento produkt za intervenční cenu odkoupit.“ Tichý,
L., et al. Evropské právo. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 697.
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Tyto dva kroky ilustrují dva možné způsoby, jak bylo smýšleno zamezit 

přebytkům, které se v minulosti objevily, aniž by muselo nutně dojít ke snížení 

příjmů zemědělců. Buď tedy stanovit kvóty na produkci, čímž lze zároveň udržet 

vysoké ceny produktů, nebo snížit garantované ceny, což přestane táhnout 

produkci. Výsledek druhé možnosti byl nicméně značně oslaben přímými 

platbami založenými na výměře obdělávané půdy nebo na početnosti stád. Stále 

tedy na zemědělce působil stimul к obdělávání půdy a ke zvyšování počtu 

dobytka.

11.2.1. Agenda 2000

Reforma navržená Komisí v Agendě 2000 pokračuje v trendu 

MacSharryho reformy. Od předchozích dílčích reformních kroků se však Agenda 

2000 odlišuje stanovením širších cílů, jichž má být dosaženo její implementací. 

Zdůrazněna byla zejména nutnost:

zvýšit konkurenceschopnost evropského zemědělství,

zaměřit se na prosazování procesů šetrných к životnímu prostředí a

prosadit v rámci CAP jako druhý pilíř program rozvoje venkova,

reflektovat zvyšující se nároky spotřebitelů na kvalitu a bezpečnost

potravin a na zacházení se zvířaty.

Kromě opakujících se nároků na zajištění odpovídající úrovně zemědělců a 

stabilitu příjmů se již nezmiňují požadavky Římské smlouvy na zvýšení 

produktivity zemědělství nebo na zajištění plynulého zásobování. Jako druhotný 

cíl se naopak objevuje zjednodušení legislativního rámce.

Bylo dohodnuto snížení intervenčních cen u obilovin, hovězího masa a u 

mléka a mléčných výrobků. V sektoru obilovin došlo к 15% snížení intervenční 

ceny od roku 2000/2001 s tím, že toto snížení bude kompenzováno zvýšením 

platby na obdělávanou plochu o 15 %. U mléka bylo dohodnuto postupné snížení 

intervenční ceny sušeného odstředěného mléka a másla o 15 % v průběhů tří fází 

počínaje rokem 2005/2006. Systém kvót měl zůstat v platnosti do roku 2007/2008,
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přičemž mělo dojít ve fázích souběžných se snižováním intervenčním cen 

к nárůstu kvóty o 1,5 %, což by v konečném důsledku znamenalo nárůst kvóty o 

2,4 %. Zároveň byly dohodnuty kompenzační platby, které měly vyrovnat snížení 

intervenčních cen. U hovězího masa se snižuje intervenční cena o 20 %, ale opět 

je toto snížení vyrovnáváno zvýšením jiných plateb, jako je např. zvláštní prémie 

na skot, prémie na krávy bez tržní produkce mléka, porážková prémie nebo 

extenzifikační prémie pro skot atd.“

Agenda 2000 přinesla ještě několik podstatných novinek. Stanovení stropu 

finančních prostředků, jež mohly být v rámci období 2000-2006 vyplaceny na 

CAP, naznačilo, že státy se budou na výdaje na zemědělskou politiku více 

soustředit. Určila dodatečná pravidla pro vyplácení přímých plateb, která 

umožňují členskému státu podmínit nároky na přímé platby splněním národních 

environmentálních požadavků, ale také jako sankci za neplnění takových 

standardů podporu zcela zadržet.26 Zároveň zavedla nepovinnou modulaci (tzv. 

modulation), která členskému státu poskytla nástroj, jak snížením přímých plateb
o 27získat více prostředků pro druhý pilíř CAP -  tedy na podporu rozvoje venkova.

Právě Agenda 2000 přinesla rozdělení CAP na dva pilíře -  první, kam 

náleží dosavadní politika orientovaná na podporu cen a vývozní subvence, a 

druhý, jenž se plně soustředí na rozvoj venkova. Po nesmělých krocích 

MacSharryho opatření jde na úrovni EU o veliký pokrok. Dokonce bylo dohodou 

mezi evropskými institucemi stanoveno, že nejméně 1/10 rozpočtu CAP půjde na 

podporu venkova.

Opatření na rozvoj venkova tím, že budou doprovázet a doplňovat ostatní 

nástroje CAP, mají přispět к dosažení cílů zemědělské politiky stanovených 

smlouvou o ES. Tato opatření by se jednak měla vřadit mezi opatření pro

25 European Commission: The Agricultural Situation in the European Union: 1999 Report. COM 
(2000) 485 final. 26 July 2000, s. 54-58.
26 Takovou možnost využilo šest států -  Rakousko, Dánsko, Finsko. Francie, Řecko, Nizozemí. 
Viz Guyomard, H. -  Le Bris, К. The Fischler’s Proposal fo r  the Common Agricultural Policy: 
Paving the Way fo r  the Future?. Contributed paper presented at the International Conference - 
Agricultural policy reform and the WTO: where are we heading?, Capri (Italy), 23 -  26 July 2003, 
s. 4.
27 Modulaci využila zejména Velká Británie.
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povzbuzování rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů (Cíl 1 

regionální politiky) financovaná z orientační části EAGGF. Za druhé by měla 

doprovázet opatření na podporu hospodářské a sociální konverze strukturálně
■jo

postižených regionů (Cíl 2), která jsou financována ze záruční sekce EAGGF.' 

Hlavním cílem politiky je udržování a ochrana životního prostředí a venkova a 

zvýšení konkurenceschopnosti venkovských oblastí. Nařízení Rady ES č. 

1257/1999 nabízí členským státům 22 opatření, ze kterých si samy mohou vybrat, 

a zároveň stanoví přísné podmínky pro aplikaci těchto opatření. Patří mezi ně 

např. podpora rozvoje lidských zdrojů (usazování mladých farmářů, školení, 

předčasný odchod do penze), zlepšování výroby a odbytu výrobků, podpora 

lesnictví nebo podpora zemědělství ve znevýhodněných oblastí atd.

Přesto, že Agenda 2000 přinesla výrazné změny cílů a doplnila strukturu 

САР o nový pilíř a opatření a stanovila finanční limity, sama Komise přiznala, že 

nedokázala nabídnout takové nástroje, které by vedly к naplnění stanovených cílů, 

jež jsou považovány za správné. " Nedostatky byly zpětně identifikovány 

například v sektoru dobytka, kde přímá platba navázaná na počet kusů stále 

podporovala produkci, nebo v nedostatečné finanční podpoře na politiku rozvoje 

venkova v rámci druhého pilíře C A P.30 Dále nedokázala Agenda 2000 čelit 

přetrvávajícímu nerovnému rozdělení podpor. Uvádí se, že pouhá jedna pětina 

všech farmářů získává 80% podpor.31 Kohezní zpráva pak říká, že 5% příjemců 

dostane polovinu všech plateb. Velké farmy totiž dosud dostávaly více peněz 

z přímých plateb, protože obdělávají větší plochu a chovají více zvířat. Zároveň je 

jejich potenciál přizpůsobení se trhu větší než u malých zemědělců a těží z výnosů

28 Council of the European Union: Council Regulation (EC)No 1257/1999 o f 17 May 1999 on 
support fo r  rural development from  the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
(EAGGF) and amending and repealing certain Regulations. OJ L 160, 26.6.1999, články 1, 35.
29 Commission of the European Communities. Communication from  the Commission to the 
Council and the European Parliament: Mid-Term Review o f the Common Agricultural Policy. 
COM (2002) 394. 10 July 2002, s. 5.
’° Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament: Mid-Term Review o f the Common Agricultural Policy. 
COM (2002) 394. 10 July 2002, s. 5-10.
31 Elliot, M. -  Heath, A.: The Failure of CAP Reform: A Public Choice Analysis. Economic 
Affairs, June 2000, vol. 20, iss. 2, s. 42-48, s. 45.
32 European Commission. Third Report on Economic and Social Cohesion: A New Partnership for  
Cohesion -  Convergence, Competitiveness, Cooperation. Luxembourg, February 2004, s 126.
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z rozsahu, tudíž vysoké podpory к udržení vlastní existence nepotřebují tolik, jako 

malé a střední zemědělské jednotky.33 Přímým platbám zavedeným v roce 1992 a 

rozšířeným právě Agendou 2000 se tedy nepodařilo vyřešit uspokojivě otázku 

příjmů většiny menších zemědělců a strukturálních změn venkova. Nerovné 

rozdělení podpor přetrvává také zejména kvůli malé implementaci modulace, jejíž 

důsledky by se projevily zejména u větších zemědělských jednotek a jež by 

převedla část dosud „jejich“ peněz do druhého pilíře. Ten členským státům 

umožňuje flexibilní řešení v podobě výběru pro ně nejvhodnějších opatření na 

podporu venkova.

11.2.2. Střednědobá zpráva  -  2002

Reformní proces tak zůstal kdesi na půli cesty, a to do července 2002, kdy 

Komise vydala tzv. střednědobou zprávu (Mid-Term Review, MTR), která přináší 

další podstatné novinky. Ačkoli EK měla navrhnout pouze dílčí úpravy na trhu 

zemědělských výrobků, aby lépe probíhala implementace Agendy 2000, a 

zapracovat do právního rámce CAP environmentální požadavky a požadavek 

udržitelného rozvoje přijaté na summitu Evropské rady v Goteborgu, zašla 

Komise ve svých návrzích mnohem dále.

Komise do určité míry pokračovala v linii načrtnuté Agendou 2000. 

Dokonce i cíle zůstávají podobné. К již zmíněné konkurenceschopnosti, rozvoji 

venkova, kvalitě produktů a produkčních procesů šetrných к životnímu prostředí 

se přidává například zjednodušení zemědělské politiky a dělba odpovědnosti mezi 

členskými státy a Komisí a ospravedlnění finančních podpor poskytováním služeb, 

které veřejnost od farmářů očekává.34

Jako vodítka nezbytná к vytvoření udržitelného modelu zemědělství 

Komise stanovila:

33 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament: Mid-Term Review o f the Common Agricultural Policy. 
COM (2002) 394. 10 July 2002, s. 8.
34 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament: Mid-Term Review o f the Common Agricultural Policy. 
COM (2002) 394, 10 July 2002, s. 2-3.

19



prosadit, aby intervence na trhu fungovala jako „záchranná síť“,

že produkce musí odpovídat požadavkům trhu a nesmí být tažena uměle 

stanovenou cenou nebo jinou finanční pomocí,

požadavek vyvinout lépe zacílenou pomoc, která pomůže zemědělcům se 

přizpůsobit tržním silám a která povede к větší kohezi,

že implementace reformy musí respektovat stabilizaci rozpočtu.35

Decoupling, jednotná platba (SFP), požadavky cross-compliance, vynětí půdy z 
produkce

Převratnou novinkou v dosavadním směru zemědělské politiky, kterou 

střednědobá zpráva (MTR) představuje, je koncept tzv. decouplings36 Jedná se o 

zrušení návaznosti mezi výší produkce, velikostí obdělávané půdy nebo počtu 

zvířat a výší udělených příspěvků farmářům. Což velmi zjednodušeně řečeno 

znamená nahrazení podpory produkce podporou samotného producenta. To 

přináší dalekosáhlé důsledky. Zemědělci se mohou orientovat výlučně na potřeby 

trhu, flexibilněji na ně odpovídat a stát se tak konkurenceschopnějšími. Zároveň 

se zvětšuje prostor pro používání „zelenějších“ metod produkce.

Zrušením intervenčních cen a přímých plateb by však zemědělci byli 

ponecháni úplné závislosti na trhu bez jakékoli jistoty příjmů. To je však 

v sektoru, který je do značné míry závislý spíše na přírodních než na čistě tržních 

podmínkách, nepřijatelné a důsledky by zřejmě mohly být v rozporu se Smlouvou 

o ES. Článek 33 odst. 2 SES totiž říká, že „při vypracovávání 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; к nutnosti provádět vhodné úpravy postupně; ke 

skutečnosti, že v členských státech zemědělství představuje odvětví, které je těsně 

spjato s celým hospodářstvím“. Navíc je nutné zohlednit také očekávání

35 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament: Mid-Term Review o f the Common Agricultural Policy. 
COM (2002) 394, 10 July 2002, s. 11-12.
36 Termín decoupling bývá překládán jako rozvázání či oddělení plateb od produkce, častěji se 
ovšem vyskytuje v anglické podobě.
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veřejnosti, že zemědělci poskytnou určité služby -  péči o krajinu, udržování a 

zlepšování životního prostředí, standardy v zacházení se zvířaty atd. Komise proto 

navrhla, aby všechny přímé platby byly nahrazeny tzv. jednotnou platbou (single
-1*7

farm  payment, SFP).' Její maximální hranice na jednoho příjemce byla stanovena 

částkou 300 000 eur.

Nárok na jednotnou platbu (SFP) se měl odvíjet od dodržování požadavků 

cross-compliance,38 které byly zacíleny především na ochranu životního prostředí, 

kvalitu a bezpečnost potravin, zachovávání standardů pohody zvířat a zásady 

dobrého farmaření.39

Struktura byla doplněna systémem dlouhodobého vynětí půdy z produkce 

(tzv. set-aside) na nerotační bázi. Rozloha takového set-aside měla zůstat u 

jednotlivých farem zachována na dosavadní úrovni 10 %.

Modulace

Obdobně jako v Agendě 2000 se i ve střednědobé zprávě (MTR) objevuje 

nástroj modulace (tzv. dynamic modulation). Pro členské státy je však na rozdíl 

od Agendy 2000 již povinná. Navrženo bylo, aby se každý rok snížila výše 

vyplácených přímých plateb, ať už navázaných na produkci či nikoli, o 3 %. 

Takovým snižováním má být dosaženo snižování finanční náročnosti CAP a 

současně i alespoň mírného vyrovnáním disparít alokovaných plateb. Proto byl 

stanoven práh výše plateb na 5000 eur pro každou farmu, který je limitem pro 

použití modulace. Má tak být zajištěno, že platby majority drobných zemědělců 

zůstanou beze změny. Zdroje získané modulací ale oproti ustanovením Agendy 

2000 nezůstanou ve státě původu, ale budou přerozděleny mezi členské státy.

37 Termín single farm  payment je používán až v návrhu nařízení Evropské komise z ledna 2003 
(COM (2003) 23). V dokumentu Komise z července 2002 (COM (2002) 394) se používá pojem 
farm income payment. V platném nařízení Rady ES č. 1782/2003 se používá single payment 
scheme, ale v preambule nalezneme i single farm payment. Protože jde ve všech případech 
v zásadě o totéž a přispěje to к lepšímu porozumění, používám v celé práci jednotný termín single 
farm payment.
38 Termín cross compliance bývá do češtiny překládán jako křížová shoda, podmíněnost nebo 
křížová kontrola. Anglický termín se mi ovšem zdá přiléhavější, proto jej používám i v dalším 
textu.
39 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the 
Council and the European Parliament: Mid-Term Review o f the Common Agricultural Policy. 
COM (2002) 394, 10 July 2002, s. 21.
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Tyto zdroje jsou však zacílené stejně jako v Agendě 2000 -  tedy na podporu 

rozvoje venkova.

Reakce

Vydáním střednědobé zprávy (MTR) představila Komise svou vizi dalších 

reformních kroků. Je jasné, že takovou akci nutně následovala reakce, a to ve 

formě hodnocení a propočtů dopadů na jednotlivé segmenty zemědělského 

sektoru. Zemědělské organizace tvrdí, že snižování cen a rušení kvót na mléko 

к větší konkurenceschopnosti nepovede a stojí v opozici к modulaci a ke 

stanovenému stropu jednotné platby, protože postihuje primárně velké farmy. 

Environmentalisté vítají decoupling, který z jejich pohledu odstraňuje stimuly 

к nadměrné produkci na úkor životního prostředí, ale na druhou stranu se obávají, 

že zemědělci opustí některé regiony. Některé farmářské skupiny doufají, že 

decoupling zjednoduší administrativní proces. Organizace spotřebitelů, které 

podporují úplný přesun podpory z prvního pilíře do druhého, se ohradily proti 

tomu, aby výše plateb byla určována na základě plateb vyplacených v předchozím 

období.40

Finance

Ve stejnou dobu, kdy Evropská komise pracovala na střednědobé zprávě 

(MTR), bylo Evropskou radou na konferenci v Bruselu stanoveno, že finanční 

limit na výdaje v prvním pilíři CAP určený na summitu v Berlíně pro rok 2006, 

ovšem se započtením částek stanovených pro nové členské státy, bude platit až do 

roku 2013. Byl tak stanoven strop prostředků, které je možné vynaložit na 

cenovou podporu, přímé platby a jednotnou platbu (SFP). Znamená to, že všechny 

tyto platby nebudou moci být ročně navyšovány o více než 1 % maxima pro rok 

2006.41 V konkrétních číslech to tedy znamená, že se maximálně přípustné výdaje

40 Department for Environment, Food and Rural Affairs. Common Agricultural Policy Reform: 
Responses to Consultation on Mid-Term Review o f Agenda 2000.
41 Council of the European Union. Brussels European Council 24 and 25 October 2002.
Presidency Conclusions. 14702/02. POLGEN 67, 26 November 2002, s. 5.
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na cenovou podporu, přímé platby a jednotnou platbu (SFP) v letech 2007 -  2013 

budou postupně zvyšovat z 45,3 miliardy EUR na 48,5 miliard.42

11.2.3. Schválená koncepce

V lednu 2003 předložila Evropská komise návrh, jenž se stal základem pro 

Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná 

pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a 

kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce. Rada v některých 

bodech návrh EK pozměnila, ale zabývat se podrobnými rozdíly není pro tuto 

práci podstatné.

Různé zdroje se shodují ve výčtu zemí, které reformu podporovaly -  

Velká Británie, Německo, Nizozemí, Dánsko a Švédsko.43 Tyto země dohromady 

mají v Radě ministrů 32 hlasů, v opozici stály země se 35 hlasy a nerozhodnuté 

zůstávaly státy s 21 hlasy.44 V červnu 2003 však „po obtížném jednání dosáhla 

Rada hlasováním kvalifikovanou většinou politické dohody o reformě CAP [...]. 

Portugalská delegace se к dohodě nepřipojila.“45 V některých bodech muselo být 

dosaženo kompromisního řešení.

Jednotná platba (SFP)

Jak je postřehnutelné z již naznačeného obsahu střednědobé zprávy 

(MTR), alfou a omegou poslední reformy CAP je zavedení zcela nového nástroje 

financování -  tzv. jednotné platby na farmu (SFP). V některých sektorech sice

42 House of Lords. European Union Committee. The Future Financing o f the Common 
Agricultural Policy: Volume I: Report. 15 June 2005, s. 17.
43 Conforti, P. -  De Filippis, F. -  Salvataci. L. The CAP Reform in the Mid-Term Review: To 
decouple or not to Decouple?. Contributed paper presented at the International Conference - 
Agricultural policy reform and the WTO: where are we heading?, Capri (Italy), 23 -  26 July 2003, 
s. 6.
44 Až na výjimečné Dánsko, jehož příjmy a příspěvky do společného rozpočtu jsou vyrovnané, 
patří tyto státy mezi čisté přispěvatele. Grant, W. The Prospects for CAP Reform. The Political 
Quarterly, January 2003. vol. 74, iss. 1, s. 22.
45 Portugalsko nebylo spokojené s výší kvót na mléčné výrobky pro oblast Azorských ostrovů. Viz 
Council of the European Union. 2516th Council meeting -  Agriculture and Fisheries. 10272/03 
(Presse 164), 11-12-17-18-19-25-26 June 2003, s. 6.
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opět dochází ke snížení (např. o 50 % u rýže) či úplnému rušení intervenčních cen 

(žito), ale např. v sektoru hovězího zůstává intervenční cena stejná a předpokládá 

se, že změnu na trhu, primárně v nabídce, přinese aplikace jednotné platby. Podle 

návrhu EK z ledna 2003 měla být jednotná platba (SFP) zavedena v co nejvíce 

sektorech a zahrnovat nejlépe všechny přímé platby, které byly dosud vypláceny 

na základě obdělávané půdy, výnosů a počtu chovaných zvířat. To ale nebylo 

možné prosadit.

Některé platby nebudou do jednotné platby (SFP) započítávány vůbec - 

plodinově specifická platba pro bílkovinné plodiny vyplácené podle plochy, 60 % 

platby na škrobové brambory, 42 % platby na rýži, prémie na zkvalitnění tvrdé 

pšenice a platba na plochu pro ořechy. Kromě těchto již vyjmutých plateb je navíc 

státům dána možnost z jednotné platby (SFP) vyjmout a zachovat tak vazbu na 

produkci určité procento dosud vyplácených přímých plateb -  25 % současných 

plateb stanovených na hektar orné půdy nebo 40 % doplňujících příplatků na 

tvrdou pšenici, 100 % současné prémie na krávy bez tržní produkce mléka a 40 % 

jateční prémie nebo 100 % jateční prémie nebo až 75 % zvláštní prémie na samčí 

skot, 50 % prémií na ovce a kozy ve znevýhodněných oblastech.46

Sektoru mléka se opět dostalo zvláštního zacházení. Systém kvót má být 

zachován do roku 2015. Zvyšování kvóty dohodnuté v rámci Agendy 2000 bude 

započato v roce 2006. Intervenční ceny másla budou v letech 2004 -  2007 

postupně snižovány a celkem klesnou o 25 %, což je  o 10 procentních bodů víc 

než v návrhu Agendy 2000. Bylo také dohodnuto omezení množství, jež lze za 

intervenční ceny vykoupit. Ze 70 tisíc tun v roce 2004 toto množství klesne v roce 

2007 na 30 tisíc tun. Naproti tomu dojde postupně ke ztrojnásobení 

kompenzačních plateb. Ty budou zahrnuty do jednotné platby (SFP) teprve až po 

skončení přechodného období, tedy v roce 2007, ledaže by se členský stát rozhodl 

jinak.47

46 Council of the European Union. 2528th Council meeting -  Agriculture and Fisheries. 12529/03 
(Presse 270), 29 September 2003, s. II; OECD. Analysis o f the 2003 CAP Reform. 2004, s. 8-12.
47 OECD. Analysis o f the 2003 CAP Reform. 2004, s. 9.
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Druhá vlna reformy CAP prišla v dubnu 2004, kdy na základě rozhodnutí 

Rady ES byly do konceptu jednotné platby (SFP) přiřazeny ještě platby 

poskytované zemědělcům v sektorech tabáku, olivového oleje, chmele a osiva. 

Nicméně opět dochází ke stanovení určitého procenta plateb, jež mohou na 

základě rozhodnutí členského státu zůstat navázané na produkci.

Systém jednotné platby (SFP) je  účinný od roku 2005 s tím, že pokud 

některý z členských států potřebuje z důvodu zvláštních zemědělských podmínek 

přechodné období, je možné systém jednotné platby (SFP) uplatnit až od roku 

2007.48

O účelu, jehož má být zavedením jednotné platby (SFP) dosaženo, bylo již 

pojednáno. Podívejme se ovšem také na podrobnosti spíše technického rázu, 

protože jen tak lze koncept ústředního nástroje CAP pochopit v úplných 

souvislostech. Jednotná platba (SFP) je roční platbou určenou zemědělci, který 

aktivně hospodaří, což je v Nařízení Rady č. 1782/2003 definováno kromě 

pěstování plodin a chovu zvířat i jako udržování půdy v dobrém zemědělském a 

ekologickém stavu.49 Toto kritérium je pro všechny státy stejné. Jsou ovšem 

nabídnuty tři možné varianty, jak členský stát může při výpočtu jednotné platby 

(SFP) postupovat. Na výběr je základní (historická) varianta, varianta rovného 

příspěvku a smíšený model.

U základní varianty jsou klíčové přímé platby, jež zemědělec pobíral 

v referenčním období, kterým byla pevně stanovena léta 2000, 2001, 2002.

48 European Commission. EU Fundamentally Reforms Its Farm Policy to Accomplish Sustainable 
Farming in Europe. Press Release IP/03/898, 26 June 2003.
49 Council of the European Union. Council Regulation (EC) No 1782/03 o f  29 September. OJ L 
270, 21.10.2003, článek 2.
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Obrázek 1: Jednotná platba (SFP) -  základní varianta

Základní varianta:

Výpočet na úrovni jednotlivého zemědělce:

všechny přím é platby, které mu byly vyplaceny 
referenční v  20OO, 2001 , 2002
vý še  platby = ---------------------------------------------------------------------

počet ha, na než byly vyplaceny přímé platby
. . .  v 2000 , 2001, 2002referenční

vým ěra půdy = ----------------------------------------------------------------

platební nárok na ha =

platební nárok na ha x počet ha, na 
výše jednotné platby (SFP ) = které lze žádat jednotnou platbu

(SFP )

Naproti tomu varianta rovného příspěvku předchozí přímé platby 

nezohledňuje a přiznává nárok na jednotnou platbu (SFP) každému zemědělci, 

který aktivně hospodaří v době zavedení konceptu jednotné platby (SFP) v tom 

kterém členském státě.
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Obrázek 2: Jednotná platba (SFP) - varianta rovného příspěvku

Varianta rovného příspěvku:

členské státy na základě objektivních kritérií určí počet a podobu regionů 
částka stanovená v Příloze V III Nařízení Rady ES č. 1782/2003 jako 
maximální strop pro každý z členských států je rozdělena mezi tyto 
regiony
výpočet jednotné platby (SFP) připadající na zemědělce se provádí 
postupně na dvou úrovních

1 ) Výpočet na úrovni regionu:

č á stk a  pro 
region

--------------------------------------------  = С

počet v še ch  ha 
v  reg io nu , na k te ré  lze 
žá d a t jed no tno u  p latbu 
(S F P )

2) Výpočet na úrovni jednotlivého zemědělce:

.........................................................  C  x počet ha , na k te ré  ze m ěd ě lec  m ůže
v y se  jed n o tn e  p latby (S F P )  -  žá d at jed no tno u  p latbu (S F P )

Třetí, smíšená, varianta připouští pro určité sektory nebo území základní 

variantu a pro jiné území variantu rovného příspěvku. Smíšená varianta může 

navíc mít statickou nebo dynamickou formu. V případě statické formy se poměry 

mezi oběma variantami nemění. U dynamické formy dochází ke změně poměru 

jednotných plateb (SFP) vyplacených na základě základní varianty a varianty 

rovného příspěvku, a to většinou ve prospěch varianty rovného příspěvku.50

Historickou variantu si zvolilo 9 států (Rakousko, Belgie, Francie, Řecko, 

Irsko, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko), Skotsko a Wales. Dánsko, 

Švédsko, Lucembursko a Severní Irsko se přiklonily ke statické smíšené variantě. 

Finsko, Německo a Anglie si vybraly dynamický model smíšené varianty 

směřující к postupnému zavedení varianty rovného příspěvku. Pouze Irsko, 

Lucembursko, Anglie, Wales a Severní Irsko zavedou jednotnou platbu (SFP) pro 

všechny dosud vyplácené přímé platby. Ostatní státy ponechají určité procento

10 Council of the European Union: Council Regulation (EC) No 1782/03 o f 29 September. OJ L 
270, 21.10.2003, článek 33-64.
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těchto plateb mimo jednotnou platbu (SFP), čímž dojde jen к částečnému 

decouplings51

Obrázek 3: Jednotná platba (S F P ) -  příklad Spo jeného krá lo vstv í

Příklad: Spojené království a jednotná platba (SFP)
využita možnost stanovit režimy odlišně pro Anglii, Wales, Skotsko, 
Severní Irsko

režim v Anglii
■systém jednotné platby (SFP) zaveden к 1.2.2006 
■rozdělení na tři oblasti:

rašeliniště ve vážně znevýhodněných oblastech 
ostatní vážně znevýhodněné oblasti 
oblasti mimo vážně znevýhodněné oblasti 

(vážně znevýhodněné oblasti zabírají 1 627 037 ha, rašeliniště 
798 969 ha)

■uplatněna dynamická forma smíšeného modelu

poměr, v jakém se budou podílet varianty na stanovení jednotné platby (SFP) 
(v % )

varianta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
základní 90 85 70 55 40 25 10 0
rovný příspěvek 10 15 30 45 60 75 90 100

Z d ro j: U R L : < h ttp ://w w w .d e fra .g o v .u k / fa rm /ca p re fo rm /in d e x .h tm > [c it . 2 0 0 6 -0 4 -1 0 ]

Z příkladu Anglie je  zřejmé, že použitím smíšeného modelu dojde к tomu, 

že po celou přechodnou dobu ti zemědělci, jimž v předchozích letech nebyly 

vyplaceny žádné přímé platby, budou znevýhodněni vůči zemědělcům, kteří 

přímé platby pobírali. Na základě varianty rovného příspěvku ovšem obdrží 

podporu i zemědělci v takových sektorech, ve kterých dosud žádná podpora 

vyplácena nebyla.

Všechny státy ovšem musí dodržet maximální hranici (finanční strop), 

kterou součet všech vyplacených jednotných podpor (SFP) nesmí překročit. Tento 

strop je přímo určen Nařízením Rady č. 1782/2003 a pokud by při použití 

základní varianty výpočtu mělo dojít к jeho překročení, musí stát referenční výši 

platby poměrně snížit. U plateb, jejichž procentuální část zůstává na základě

51 European Commision. Overview o f ther Implementation o f the CAP. 12.1.2006.
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rozhodnutí členského státu mimo jednotnou platbu (SFP), stanoví strop Komise a
M

o tuto částku se pak snižuje finanční strop stanovený Nařízením.

Do výpočtu nároku na jednotnou platbu (SFP) lze dle Nařízení Rady 

č. 1782/2003 zahrnout jen půdu, která splňuje kritérium zemědělské plochy 

zemědělského podniku, která se využívá jako orná půda nebo stálá pastvina, 

kromě ploch, na nichž jsou trvalé kultury a lesy nebo které jsou vyčleněny pro 

nezemědělskou činnost. V závislosti na vybrané variantě výpočtu jednotné platby 

(SFP) se ovšem liší plodiny, které lze na takové půdě pěstovat. U základní 

varianty lze pěstovat vše kromě ovoce a zeleniny a brambor určených pro výrobu 

škrobu. Naproti tomu varianta rovného příspěvku umožňuje i tyto plodiny.

Je nutné zmínit ještě několik bodů. Výše uvedené výpočty zahrnují pouze 

základní metody výpočtu. Další varianty upravené Nařízením Rady č. 1782/2003 

se uplatní v případech, kdy např. zemědělec pouze choval dobytek, na který 

dostával přímé platby, ale nevlastnil žádnou půdu, nebo v případech, kdy členský 

stát zahrne do jednotné platby (SFP) pouze část dosud vyplácených přímých 

plateb.

Co se týká nových členských států, dochází opět к modifikaci celého 

systému. Některá ustanovení Nařízení Rady č. 1782/2003, zejména požadavky na 

udržování půdy v dobrém stavu, se na ně vztahují. Jiná ustanovení, např. o 

jednotné platbě (SFP), použít nemohou. Nástroj jednotné platby je pro 

přistoupivší země nahrazen jednotnou platbou na zemědělskou plochu (Single 

Area Payment Scheme, SAPS), která je obligatomě počítána na úrovni regionů. 

Toto schéma je jednodušší a umožňuje připravit zemědělce z nových států na 

veškeré environmentální požadavky, které podmiňují vyplacení jednotné platby 

(SFP). Přechod na systém jednotné platby (SFP) se má uskutečnit do riku 2009.

Nařízení Rady č. 1782/2003 na rozdíl od návrhu EK uspokojivě řeší 

problematiku způsobilosti nabýt práva na jednotnou platbu SFP.53 Jsou zde

52 Council of the European Union: Council Regulation (EC) No 1782/03 o f 29 September. OJ L 
270, 21.10.2003, články 41, 64.
53 V návrhu nařízení (COM (2003) 23) se stručně říká, že nárok na přístup к jednotné platbě (SFP) 
mají všichni ti, kteří obdrželi přímé platby v referenčním období ve stanovených sektorech.
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ošetřeny jak případy dědictví, tak převodu držby půdy na jiného farmáře. Převádět 

nároky na platby lze i bez odpovídající výměry půdy. Stejně tak bylo pamatováno 

na situace, kdy produkce zemědělce byla v referenčním období negativně 

ovlivněna dopady vyšší moci nebo jiných výjimečných okolností.

Podle nejnovějších odhadů Evropské komise by mělo být v roce 2012 

součástí jednotné platby (SFP) v průměru 90 % všech přímých plateb v sektorech 

plodin na orné půdě, mléka, hovězího a skopového. Zatímco u mléka se počítá se 

100 % začleněním, v sektoru hovězího se předpokládá, že poměr bude pouze

78 %.54

Vynětí půdy z. produkce

Kompromisního řešení bylo nakonec dosaženo i v otázce vynětí půdy 

z produkce (tzv. set-aside). Odstavec 2 článku 56 Nařízení Rady č. 1782/2003 

umožňuje, aby taková půda mohla podléhat rotaci. Bylo tak vyhověno 

požadavkům zemědělských zájmových skupin, které vynětí na nerotační bázi 

velmi kritizovaly za to, že oslabuje flexibilitu aktivit zemědělců. Půda vyňatá z 

produkce nesmí být používaná к zemědělským účelům a nesmí na ní docházet 

к produkci plodin určených к uvedení na trh.

Modulace

Modulace není žádnou novinkou poslední reformy CAP. Jak je výše 

uvedeno, objevuje se už v Agendě 2000 a ani střednědobá zpráva Komise (MTR) 

ji neopomíjí. Dopadá na veškeré platby. Snížení tedy podléhají jak přímé platby, 

tak jednotná platba (SFP). Na rozdíl od návrhu Komise má podle Nařízení Rady 

č. 1782/2003 progresivnější charakter. Počátek byl stanoven již na rok 2005 a 

v prvních letech je procento podstatně vyšší než v návrhu Komise. Plateb 

v úhrnné výši do 5 000 eur se modulace týkat nebude.

Problém by se ale objevil v případě, kdy takový farmář například již nehospodaří nebo zemřel 
nebo pokud by někdo začal hospodařit až v roce 2003.
54 European Commission. Directorate-General for Agriculture. Prospects fo r  Agricultural Markets 
and Income 2005 -  2012. Update fo r  the EU-25: Scenario analysis on decoupling. December
2005, s. 9.

30



V nových členských státech bude modulace použita až v okamžiku, kdy 

platby z evropských fondů dosáhnou 100 %, tedy v roce 2013.

Tabulka 1: Porovnání modulace navržené Evropskou komisí a schválené Radou

ministrů (v  % )

návrh EK schváleno Radou
2 0 05 0 3

2 0 06 1 4

2 0 07 2 5

2 0 08 3 5

2 0 09 4 5

2 0 10 5 5

2 011  a dá le 6 5

Zdroj dat: Commission o f the European Communities. СОМ (2003) 23; Council o f the European Union: Council 
Regulation (EC) No 1782/03 o f  29 September. OJ L 270, 21.10.2003.

Modulace by měla vést к narovnání disparít příjmů zemědělců а к získání 

finančních prostředků na politiku rozvoje venkova. Je odhadováno, že 5 % 

redukce plateb bude představovat 1,2 miliardy eur za rok.13 Rada také rozhodla, 

že přerozdělování má být ohleduplnější ke „zdrojovým státům.“ Nařízení Rady 

č. 1782/2003 v článku 10 stanoví, že „částka odpovídající jednomu procentnímu 

bodu bude přidělena členskému státu, kde byla odpovídající částka vytvořena“. 

Zbývající částky mají být rozděleny mezi ostatní státy na základě tří kritérií -  

zemědělské plochy, zaměstnanosti v zemědělství, hrubého domácího produktu na 

obyvatele v paritě kupní síly. V závěru stejného článku se říká, že každý stát by 

měl obdržet nejméně 80 % celkové hodnoty, kterou se v daném státě modulací 

podařilo získat.56

Novinkou je systém finanční disciplíny, který má de facto nahradit tzv. 

degresi navrhovanou Komisí. Hlavním cílem degrese bylo zajistit, aby výdaje na 

zemědělskou politiku nepřekročily stanovený maximální rozpočtový strop pro 

zemědělskou politiku (tedy části rozpočtu EU dříve nazývaného Subheading la). 

Mechanismu finanční disciplíny jde v podstatě o stejný cíl, kterého však chce

55 European Commission. EU Fundamentally Reforms Its Farm Policy to Accomplish Sustainable 
Farming in Europe. Press Release IP/03/898, Luxembourg, 26 June 2003.
56 Council of the European Union: Council Regulation (EC) No 1782/03 o f 29 September. OJ L 
270, 21.10.2003, článek 10, odst. 2 a 3.
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dosáhnout jinými prostředky. V případě, že v daném rozpočtovém roce by dle 

předpovědi mohlo dojít к překročení částky, jež se rovná částce stanoveného 

stropu po odečtení 300 milionů eur, musí být výše všech vyplácených přímých 

plateb náležitě upravena,57 tedy snížena, tak aby strop překročen nebyl.

Požadavky cross compliance

Obdobně jako v návrhu Komise, i v Nařízení Rady č. 1782/2003 se 

požadavky cross compliance vztahují na veškeré vyplácené platby, ať již 

navázané na produkci či nikoli. Cross compliance odráží jednu ze základních 

myšlenek reformy CAP. Původní produkční cíle CAP se vyčerpaly. Cílem 

soudobého evropského modelu zemědělství je služba krajině, zachovávání 

dobrého stavu venkova, ochrana a případně zlepšování životního prostředí. 

Přesměrování podpor zemědělců od produkčních к takovým, jež umožňují větší 

orientaci na trh, by ale mohlo vést к poklesu péče věnované krajině. Z pohledu 

lidí -  daňových poplatníků by se mohlo zdát, že jednotná platba (SFP) jsou 

vlastně lehce nabyté peníze. Lze se však na tyto podpory dívat také tak, že jsou 

odměnou zemědělcům, kteří se v zájmu celé společnosti starají o krajinu, podobu 

venkova a životní prostředí.

Požadavky cross compliance se člení na dvě skupiny. Do první se řadí 

seznam 19 směrnic a nařízení, z nichž většina byla již v platnosti před reformou 

CAP. Nařízení Rady č. 1782/2003 je nazývá zákonné požadavky na hospodaření a 

jsou zaměřeny na životní prostředí, veřejné zdraví a zdraví zvířat a rostlin, 

oznamování nákaz a řádné zacházení se zvířaty. Druhou skupinou jsou pravidla 

dobrých zemědělských a environmentálních podmínek, jejichž určení je v diskreci 

členských států. Nařízení Rady č. 1782/2003 v příloze IV určilo 4 fundamentální 

složky -  eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální míra 

údržby, které by měly být pravidly členských států ošetřeny. V České republice 

bylo Nařízením vlády č. 144/2005 Sb. mezi tato opatření zařazeno např. nerušení 

krajinných prvků, zejména mezí, teras, větrolamů atd., vyloučení změny kultury

57 Council of the European Union: Council Regulation (EC) No 1782/03 o f 29 September. OJ L 
270, 21.10.2003, článek 11, odst. 1.
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travní porost na kulturu orná půda nebo nepálení rostlinných zbytků na půdních 

blocích.58

Požadavky cross compliance nejsou jen bezzubým výčtem pravidel. Rada 

jako negativní motivaci к jejich dodržování přijala sankce stíhající ty zemědělce, 

jimž bude přičitatelné provinění opomenutím nebo aktivitou, která nebude 

v souladu se stanovenými pravidly. Sankce může mít dvě podoby -  buď dojde 

к úplnému odebrání plateb za rok, ve kterém к protiprávnímu jednání došlo, nebo 

к jejich snížení. Při posuzování prohřešku se má přihlížet к jeho závažnosti (o jak 

vážné porušení se jedná vzhledem к cíli, jehož má být dosaženo), rozsahu (v 

úvahu se bere velikost farmy a počet porušených pravidel), trvalost (jaký dopad 

porušení má a jaká doba je potřebná к jeho odstranění) a opakování (četnost 

prohřešků). Neméně podstatným vodítkem je i forma zavinění. Bude-li se jednat o 

nedbalost, nesmí snížení plateb být vyšší než 5 %. Pouze v případě nedbalostního 

opakovaného porušení může být přikročeno ke srážce maximálně 15 %. V případě 

úmyslného porušení pravidel nesmí být snížení nižší než 20 %, horní hranice 

stanovena není, lze tedy platby odebrat zcela.59

11.2.4. Politika rozvoje venkova

Význam politiky rozvoje venkova v posledních letech rapidně stoupá. 

Odráží se to i ve vnímání problematiky venkova v očích evropské společnosti. 

Obyvatelé EU staví na třetí a čtvrté místo v pořadí nejdůležitějších úkolů 

zemědělské politiky právě udržování životního prostředí a zlepšování života na 

venkově.60 Venkovské oblasti zabírají celých 90 % území celé EU-25 a žije v nich 

více než polovina všech obyvatel.61 Venkov tedy objektivně nemůže a ani ze

58 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu 
zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 č. 144/2005 Sb.. § 4, odst. 3.
59 Council of the European Union: Council Regulation (EC) No 1782/03 o f 29 September. OJ L 
270, 21.10.2003, článek 6, 7. Zajímavé je, že státy si takto získané prostředky mohou ponechat 
pouze ve výši '4, zbytek je odváděn do EAGGF.
60 European Commission. Europeans and the Common Agricultural Policy. Special Eurobarometr, 
February 2005.
61 S čísly velmi zahýbalo rozšíření о 10 států střední a východní Evropy. V EU -15 zabíraly 
venkovské oblasti sice jen o 10 procentních bodů méně než v EU-25, ale žilo v nich jen kolem lA 
obyvatel. Viz European Commission. Fact Sheet. Rural Development in the European Union.
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subjektivního pohledu obyvatel vůbec není na okraji zájmu. Vývoj situace ve 

venkovských oblastech navíc vykazuje některé nepříznivé trendy -  nižší příjem, 

stárnutí populace, závislost na primárním sektoru hospodářství a vyšší 

nezaměstnanost, což dohromady vede к riziku opouštění těchto oblastí a 

prohloubení sociálních rozdílností. I započatá reforma 1. pilíře CAP, jejímž cílem 

je zrušit produkční podněty v zemědělství, bude mít vliv na hospodářství 

venkovských oblastí a sociální podmínky. Evropská unie a členské státy na takové 

skutečnosti musí reagovat.

Již z historického vývoje, jenž je naznačen výše, je zřejmé, že o 

strukturálních opatřeních na podporu venkova bylo smýšleno v rámci CAP a 

dokazuje to i alokace finančních prostředků ze zemědělského fondu EAGGF. 

Současná reforma CAP se vůbec nechystá tento koncept opustit. I nadále bude 

politika rozvoje venkova doplňkem prvního pilíře CAP, ovšem s postupně 

rostoucím významem. Společná zemědělská politika, kdysi zaměřená výlučně na 

cenovou podporu, se mění v politiku, která by měla pokrýt problematiku 

venkovských oblastí v jejím komplexním rozsahu a nikoli výlučně jedinou činnost 

-  zemědělství.

V průběhu let 2000-2006 schválila Komise realizaci 230 různých 

programů pro rozvoj venkova, počínaje programy zavedenými MacSharryho 

reformou, programy spadajícími pod Cíl 1 a iniciativou Společenství LEADER+62 

konče. Různé programy byly financovány z obou částí EAGGF. Z důvodu této 

roztříštěnosti, neprůhlednosti a administrativní náročnosti se EK vydala cestou 

zjednodušení konceptu politiky venkova, čímž do značné míry upevnila v rámci 

CAP její postavení. Nejpodstatnější změny se týkají právního rámce financování 

CAP a strategického zacílení politiky rozvoje venkova.

2003; Commission of the European Communities. Commission Staff Working Document:
Proposal fo r  a Council Regulation on support to Rural Development by the European Agricultural 
Fund fo r  Rural Development. Extended Impact Assessment. SEC (2004) 931, s. 10.
62 V roce 1991 byla představena iniciativa Společenství LEADER I, mezi lety 1994-1999 běžel 
LEADER II a třetí fáze -  LEADER+ -  probíhá od roku 2000 a skončit má v roce 2006. Cílem 
iniciativy je propojení akcí rozvíjejících hospodářství venkova, zlepšení rozvojového potenciálu 
venkovských oblastí a vytváření sítí pro výměnu zkušeností atd. Podpora směřuje zejména na 
projekty menšího rozsahu do slabších regionů.
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V červnu 2005 bylo Radou přijato klíčové Nařízení č. 1290/2005 o 

financování společné zemědělské politiky, kterým se mění dosavadní systém 

fondů. Počátkem roku 2007 zanikne EAGGF a na jeho místo nastoupí dva 

oddělené fondy -  Evropský zemědělský záruční fond (European Agricultural 

Fund for Guarantee, EAFG) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(European Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD). Každý z nich 

bude příslušný výlučně pro svůj pilíř CAP, čímž jejich financování bude 

průhlednější pro veřejnost a zejména pro žadatele. Zřetelněji se projeví důasledky 

započaté reformy CAP a zejména modulace.

O tři měsíce později bylo schváleno Nařízení Rady č. 1698/2005 o 

podpoře rozvoje venkova, které stanoví nejen pravidla pro podporu poskytovanou 

z EAFRD, ale také vymezuje cíle, ke kterým má politika rozvoje venkova 

přispívat, dále priority a opatření pro rozvoj venkova a způsob stanovení 

strategických směrů Společenství a národních strategických plánů. Pro následující 

období byly Nařízením č. 1698/2005 jako nejobecnější cíle politiky rozvoje 

venkova vymezeny

zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou 

restrukturalizace, rozvoje a inovací; 63

zlepšování životního prostředí a krajiny skrze zacházení s půdou;64

zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora 

diverzifikace hospodářské činnosti.65

Tyto cíle jsou zároveň přetaveny do tzv. os, na nichž se bude politika rozvoje 

venkova realizovat a rozvíjet.

Čtvrtou osou je program LEADER, který si své místo zajistil dosavadním 

úspěšným průběhem. Pro každou osu jsou vypočtena vcelku obecně definovaná

63 V rámci konceptu os je toto Osa 1.
64 V rámci konceptu os je toto Osa 2.
65 V rámci konceptu os je toto Osa 3. Rada Evropské Unie. Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20.
září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
(EZFRV). OJ L 277, 21.10.2005. článek 4; European Commission. Fact Sheet. New Perspectives 
fo r  EU Rural Development. 2006, s. 4.
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opatření, která mají sloužit к jejímu naplnění. Namátkou lze vybrat např. 

zvyšování hospodářské hodnoty lesů, podpora spolupráce při vývoji nových 

produktů, podpora dobrých životních podmínek zvířat, incentivy ke zvyšování 

cestovního ruchu, vzdělávání a získávání dovedností, propagace venkova atd.

Tabulka 2: Osy rozvoje venkova

OSA 1 -  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
Strategický směr Společenství
silné a dynamické zemědělsko- 
potravinářské odvětví pomocí:
■ přenosu znalostí
• modernizace
• inovace
• kvality v potravinářském řetězci
■ investic do fyzického a lidského 
kapitálu

Klíčové akce
• restrukturalizace a modernizace zemědělského odvětví
■ zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském řetězci
■ usnadnění inovací a přístupu к výzkumu a vývoji
■ podpora přijímání a šíření informačních a komunikačních technologií
■ podpora dynamického podnikání
■ rozvoj nových odbytišť pro zemědělské a lesnické produkty
■ zlepšování vlivu hospodářství a lesnictví na životního prostředí

OSA 2 -  Zlepšení životního prostředí a krajiny
Strategický směr Společenství
■ biologická rozmanitost
■ zachování a rozvoj systémů 
zemědělství a lesnictví s vysokou 
přírodní hodnotou a tradičních 
zemědělských krajin
• ochrana vody
■ zmírňování změn klimatu

Klíčové akce
• podpora služeb v oblasti životního prostředí a zemědělských postupů 
šetrných ke zvířatům
• zachování lesů a krajiny využívané к zemědělství
• boj se změnami klimatu
■ sjednocování příspěvků ekologického zemědělství
• podpora všeobecně prospěšných iniciativ v oblasti hospodářství a ochrany 
životního prostředí
• podpora územní rovnováhy

OSA 3 -  Zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a podpora diverzifikace hospodářství 
venkova
Strategický směr Společenství
■ vytváření pracovních příležitostí a 
podmínek pro růst
■ získávání dovedností
• zachování přitažlivosti 
venkovských oblastí

Klíčové akce
■ růst hospodářské činnosti a zaměstnanosti v hospodářství venkova v širším 
pojetí
■ podpora vstupu žen na trh práce
■ navracení duše vesnicím
• rozvoj mikropodniků a řemesel, který může stavět na tradičních 
dovednostech
■ odborná příprava mladých lidí co se týče dovedností potřebných pro 
diverzifikaci místního hospodářství
■ podpora přijímání a šíření informačních a komunikačních technologií
■ rozvoj poskytování a inovačního používání obnovitelných zdrojů energie
• podpora rozvoje cestovního ruchu
■ modernizace místní infrastruktury

OSA 4 -  LEADER
Strategický směr Společenství
■ budování místních kapacit pro 
zaměstnanost a diverzifikaci
■ zlepšení řízení
■ uvolnění endogenního potenciálu 
pro rozvoj venkovských oblastí

Klíčové akce
■ budování kapacit pro místní partnerství, oživování a podpora získávání 
dovedností
■ podpora partnerství soukromého a veřejného sektoru
• podpora spolupráce a inovací
• zlepšování místního řízení

Zdroj: Rada Evropské Unie. Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o strategických směrech Společenství pro rozvoj 
venkova (programové období 2007-2013) (2006/144/ES).

Politika rozvoje venkova je dílem konkretizována na úrovni evropské a 

dílem na úrovni jednotlivých členských států. Na úrovni Společenství byly 

v únoru 2006 Rozhodnutím Rady66 stanoveny strategické směry politiky rozvoje

66 Rada Evropské Unie. Rozhodnutí Rady ze dne 20. února 2006 o strategických směrech 
Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) (2006/144/ES). OJ L 55, 
25.2.2006.
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venkova pro období 2007-2013. Členským státům pak připadá povinnost připravit 

vlastní národní strategické plány, které reflektují priority daného státu v oblasti 

rozvoje venkova s ohledem na strategické směry Společenství. Jinými slovy to 

znamená, že stát si v rámci strategických směrů určí své potřeby (priority) a 

к jejich naplnění si zvolí opatření nabídnutá Nařízením Rady č. 1698/2005 nebo 

klíčové akce, které jsou vyjmenovány v Rozhodnutí Rady z února 2006.

Nařízení Rady ES č. 1698/2005 nastiňuje hlavní zásady politiky rozvoje 

venkova, která by zejména měla doplňovat akce přispívající к naplnění priorit 

Společenství (zásada doplňkovosti). Dále je nutné zajistit, aby opatření 

financovaná z EAFRD nekolidovala s cílem hospodářské a sociální soudržnosti 

(zásada soudržnosti) a aby pomoc poskytovaná z různých fondů -  Evropského 

sociálního fondu, Fondu soudržnosti, ale i z EAFG -  byla koordinována (zásada 

souladu). Zásada partnerství, a to nejen mezi členským státem a Komisí, ale i 

v rámci vztahů regionálních a místních orgánů, hospodářských a sociálních 

partnerů nebo nevládních organizací, se uplatní nejen při přípravě národního 

strategického plánu a jeho monitorování, ale i hodnocení realizovaných programů. 

Konečně pak nesmíme zapomenout na základní komunitámí zásadu -  

subsidiaritu.67

Co se týče otázky financování jednotlivých programů rozvoje venkova, 

byl zvolen obdobný koncept jako u strukturálních fondů, tedy částečné 

financování z rozpočtu EAFRD, které je doplněno ze státních pokladen členských 

států. Procentuální hranice podílu EAFRD se liší v závislosti na tom, pod kterou 

osu program spadá. Pro osu 1 a osu 3 lze v regionu, jehož HDP je pod úrovní 

75% unijního průměru (Cíl 1 v rámci regionální politiky), poskytnout 

z evropských zdrojů maximálně 75 % výdajů; pro ostatní regiony pak 50 %.

V rámci osy 2 a 4 jsou podíly vyšší -  80 %, respektive 55%. Nutno zdůraznit, že 

členský stát nemůže na doplacení programů spolufinancovaných z fondu EAFRD

67 Rada Evropské Unie. Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). OJ L 277, 21.10.2005, 
Kapitola III.
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použít prostředky, které čerpá ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti nebo 

jiného finančního nástroje Společenství.68

Dosud jsme ovšem hovořili o podmínkách financování politiky rozvoje 

venkova. Podívejme se však také na skutečnost -  totiž na to, jak si stojí politika 

rozvoje venkova v současných diskusích a přípravách finanční perspektivy na léta 

2007-2013. Finanční perspektiva na následující sedmileté období vyvolávala 

diskuse nejen o snižování rozpočtu EU, ale i o jeho významu a struktuře ještě 

před tím, než Komise předložila svou vizi. 69 Částka v kolonce 

„výdaje“ evropského rozpočtu se v návrhu Komise pohybovala na úrovni 1,14 % 

hrubého národního důchodu. Přes tlak některých členských států na snižování 

výdajové části rozpočtu, dlouhá a problematická jednání, ve kterých jiné členské 

státy zarytě hájily dosavadní systém, a tím tedy i své příjmy, se však 

předsedajícímu Spojenému království podařilo dosáhnout mezi všemi členy 

shody.70 Výsledek je ovšem na rozdíl od návrhu Komise ve výdajích značně 

skromnější -  1,045 % hrubého národního důchodu. Co to znamená pro politiku 

rozvoje venkova? Jednoznačně to, že šetření se dotkne i jejích zdrojů. Nutno totiž 

pamatovat na to, že výdaje v prvním pilíři -  cenová podpora, přímé platby a 

jednotná platba (SFP) -  jsou výdaji povinnými, vyplývající ze Smlouvy o ES. 

Snížit je sice lze, ale velice omezeně. Zbytek, který je potřeba ušetřit, musí být 

nalezen v nepovinných výdajích, kam patří i výdaje na politiku rozvoje venkova.

08 Rada Evropské Unie. Nařízení Rady č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj 
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). OJ L 277, 21.10.2005, 
Hlava V.
69 Viz např. tzv. Dopis šesti požadující snížit hranici výdajů evropského rozpočtu na 1% hrubého 
národního důchodu nebo odborné články publikované v rámci Centre for European Reform. Viz 
URL: <http://www.cer.org.uk/economics/budget.html>, URL: 
<http://www.bmdf.co.uk/blairlettereubudget.pdf> [cit. 2006-04-10].
70 V době vzniku tohoto textu je finanční perspektiva Evropským parlamentem odmítnuta a hledá 
se kompromisní řešení.
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Graf 2: Finanční prostředky na rozvoj venkova podle návrhu Evropské komise

z roku 2004 a dohody Rady z prosince 2005

9 h----- 1----- i----- r--------------------i----i

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z European Commission. Commission tables detailed proposals fo r  Community 
spending fo r  2007-2013. Press Release IP/04/910, 14 July 2004; Council o f the European Union. Financial Perspective 
2007-2013. 15915/05, CARDREF1N 268, 19 December 2005.

Z grafu je zřejmé, že snížení rozpočtu EU se negativně promítne i do 

výdajů na rozvoj venkova. V souhrnu na celé plánované období by prostředky 

alokované pro venkovské oblasti podle návrhu EK činily 103,581 miliard eur. 

Podle dohody z prosince 2005 by došlo к poklesu o 25 % v porovnání s návrhem 

EK na 78,14 miliard. Přičemž nej markantněji by se rozdíl projevil v posledním 

roce 2013, kdy by výdaje dle dohody z prosince 2005 byly o celou třetinu nižší 

než dle návrhu EK. Pokud srovnáme návrh EK a dohodu z prosince 2005 pro 

1. pilíř i 2. pilíř CAP, vidíme, že poměr výdajů pro 2. pilíř by se snížením 

rozpočtu vůči 1.pilíři také snížil. Dalo by se tedy hovořit o relativním poklesu 

významnosti 2. pilíře vůči 1. pilíři.
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Graf 3: Finanční prostředky pro 1. a 2. pilíř CAP v období 2007-2013

návrh EK dohoda
1 2 /2 0 0 5

Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z European Commission. Commission labiés detailed proposals fo r  Community 
spending fo r  2007-2013. Press Release IP/04/910, 14 July 2004; Council o f the European Union. Financial Perspective 
2007-2013. 15915/05, CARDREFIN 268, 19 December 2005.

11.2.5. Několik kritických poznámek к reformě

Reforma, ač na dobré cestě, zatím nedokázala zlepšit situaci v oblasti 

administrativních procesů, jež se vážou к zemědělským dotacím, kontrolám atd. 

Legislativu v rámci CAP se podařilo alespoň částečně zjednodušit. Zkrácený 

seznam enviromentálních, hygienických a na ochranu zdraví zaměřených 

požadavků v platném Nařízení Rady č. 1782/2003 je bezpochyby úspěchem. Také 

nahrazení dosavadní legislativy o financování CAP novým nařízením 

vytvářejícím dva finanční fondy zodpovědné za komplexní financování akcí 

v jednotlivých pilířích CAP je přínosem pro snadnější orientaci a přehlednost. Je 

také jasné, že koncept jednotné platby (SFP) tím, že do sebe zahrne všechny 

dosavadní jednotlivé přímé platby, na které měl farmář nárok, má potenciál 

zjednodušit proces žádosti o platbu i jejich vyplácení. Nicméně právě jednotná 

platba (SFP) v takové podobě, v jaké byla nakonec schválena, nepřináší co do 

zjednodušení administrativy vůbec žádná pozitiva. Naopak, do doby, než státy 

aplikují jednotnou platbu (SFP) ve všech sektorech a na všechny zemědělské 

produkty, bude systém pro zemědělce, ale i pro veřejnou správu složitější.

Stanovení obligatomích požadavků cross-compliance a dobrého 

hospodaření lze dle mého názoru považovat za jeden z nejviditelnějších přínosů
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celé reformy. Tyto standardy nebudou platit pouze pro platby v rámci jednotné 

platby (SFP), ale na i na přímé platby. Krok tímto směrem je v naprostém souladu 

s nároky spotřebitelů na kvalitu produktů.71 Nemůžeme bez zamyšlení přejít
72výtku vedoucího organizace English Nature, který požadavky cross compliance 

označil za nejmenšího společného jmenovatele, jenž nebere v potaz zvláštní 

nároky různých zemědělských oblastí.73 Platná úprava, která zahrnuje sankce za 

porušení požadavků cross compliance v podobě snížení či odebrání plateb, ovšem 

umožňuje dvojí správní postih za stejný prohřešek. Jednou právě zmíněnými 

zásahy do výše plateb, které zemědělec nárokuje. Podruhé národními úřady (např. 

Česká inspekce životního prostředí), které provádí kontrolu nad dodržováním 

regulí v oblasti životního prostředí.

I po reformě bude platit, že zemědělci s největší výměrou půdy (v případě 

vyplácení jednotných plateb SFP podle regionální varianty) nebo zemědělci, kteří 

v minulosti nejvíce produkovali (v případě historické varianty) dostanou nejvyšší 

platby. Nadále tedy hrozí, že se v další Kohezní zprávě dozvíme, že na malý 

zlomek zemědělců připadá převážná většina všech plateb.

Poslední poznámka míří obecně na výdaje CAP v dalším finančním 

období. V návrhu finanční perspektivy Komise je ještě zřetelné, že výdaje na CAP 

by měly v roce 2013 být o 625 milionů EUR vyšší než v roce 2007.74 Z dohody 

mezi členskými státy dosažené na summitu v prosinci 2005 vyplývá, že trend 

výdajů na CAP by měl být opačný -  klesající. Nicméně, jak vidíme

71 European Commission. Europeans and the Common Agricultural Policy [online]. Special 
Eurobarometr 221, Wave 62.2, February 2005 [cit. 2006-04-01]. URL: 
<http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_242_en.pdf>.
72 English Nature spadá jako tzv. non-departmental public body pod britské ministerstvo životního 
prostředí, potravin a venkovských věcí. Tzv. non-departmental public bodies jsou organizace, 
které sice vykonávají správu na určitém úseku, ale nejsou vládním úřadem. Viz URL: 
<http://www.defra.gov.uk/corporate/delivery/agents/index.htm> [cit. 2006-04-10].
73 House of Lords. European Union Committee. The Future Financing o f the Common 
Agricultural Policy: Volume I: Report. 15 June 2005, s. 23-24.
74 European Commission. Commission tables detailed proposals fo r  Community spending fo r  
2007-2013. Press Release IP/04/910, 14 July 2004.
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z následujícího grafu, nemělo by se jednat o nějaké výrazné změny, ale o velice 

mírný pokles. Podíl výdajů CAP na celkových výdajích EU pak podle dohody 

z prosince 2005 bude klesat daleko pomaleji než podle návrhu Komise. Reforma 

tak v žádném případě, alespoň prozatím, nenabízí řešení otázky objemu 

finančních prostředků vynaložených na CAP.

Graf 4: Porovnání celkových výdajů EU a výdajů na kapitolu 275 pro období

2007-2013 (v miliardách eur)
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Zdroj dat: Council o f the European Union. Financial Perspective 2007-2013. 15915/05, CARDREFIN 268, 19 December 
2005.

11.2.6. Závěrem к této kapitole

Proces reformy, který lze charakterizovat jako postupné dávkování dílčích 

opatření, trval déle než jedno desetiletí a jeví se tak jako velmi těžkopádný.

V jeho průběhu se však výrazně proměnily cíle, jichž má být v rámci CAP 

dosaženo, a jim byly souběžně přizpůsobeny i potřebné nástroje.

Nejednalo se přitom o nějaké marginální změny, ale o kvalitativní posun. 

Nová CAP není zacílena na zajištění dostatečné produkce, ale na podporu 

producenta, který se má orientovat pouze podle potřeb trhu a nabízet takové 

výrobky, při jejichž produkci bude zároveň šetřeno životní prostředí a splněny 

nároky spotřebitelů na kvalitu a požadavky na zacházení se zvířaty. Zároveň je

75 Ve finančním rámci pro období 2007-2013 je kapitola 2 nazvána jako Conservation and 
Management o f Natural Resources.
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kladen důraz na rozvoj venkova, a to jak ve smyslu zlepšování kvality života, tak 

ve smyslu obhospodařování půdy.

Farmáři přestávají být pouhými producenty potravin, ale zároveň je na ně 

kladen požadavek, aby ku prospěchu celé společnosti „spravovali“ krajinu, a to 

nikoli podle svých představ, ale podle stanovených standardů. Na takovouto 

„službu“ je však nutné jim  přispět. Platby, které jsou jim  poskytovány i v rámci 

jednotné platby (SFP), mají zaručit, aby příjmy v zemědělství nebyly závislé 

pouze na tom, jak se vydařilo počasí a úroda. Bylo-li by tomu tak, mohla by se 

naplnit oprávněná obava -  zemědělský sektor by nebyl schopen přilákat novou 

pracovní sílu, důsledkem čehož by mohlo dojí к vylidnění venkovských oblastí.

Tím, že finanční prostředky v zemědělském sektoru nebyly ve svém 

důsledku dramaticky sníženy, byla reforma akceptovatelná pro farmáře, jejich 

zájmové skupiny a státy, jež na CAP dostávající nejvíce prostředků. Stanovení 

stropu výdajů a zavedení modulace, ze které se většina prostředků vrací do státu 

původu, zase byl „zisk“ pro kritiky staré CAP.

Přesto, že stále zbývají sektory, kde koncepce decouplingu není použita a 

bez nichž bude reforma neúplná, a některé dílčí nástroje mohou být považovány 

za nadbytečné, lze hodnotit reformu CAP jako dobrý začátek к vytvoření 

moderního a udržitelného modelu zemědělství.
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III. WTO A ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

111.1 HISTORICKÝ EXKURS
Koncem 80. let začalo v rámci GATT 76 jednání o liberalizaci 

v zemědělském sektoru. Tato jednání zdaleka nebyla jednoduchá a trvala celých 

šest let. Výsledkem Uruguayského kola jednání z počátku 90. let byla Dohoda o 

zemědělství (Uruguay Round Agreement on Agriculture, URAA), která poprvé 

v historii světových obchodních jednání zahrnuje i politiky domácí podpory 

zemědělství.

Další kolo jednání o zemědělství v rámci WTO začalo v roce 2000 na 

základě článku 20 Dohody o zemědělství z předchozího kola. V něm stojí, že 

jednání o další liberalizaci zacílené na zavedení spravedlivého a tržně 

orientovaného obchodního systému mají začít rok před koncem implementační 

lhůty pro závazky z URAA s cílem zavést. Tento cíl byl pak ještě potvrzen na 

ministerském setkání WTO v Dauhá v Kataru v listopadu 2001.

Prohlášení z Dauhá zaměřilo jednání na tři oblasti -  podstatné zlepšení 

přístupu na trhy, snížení vývozních podpor s cílem jejich postupného zrušení a 

výrazné omezení domácích podpor, jež narušují trh. Pod tímto prohlášením je 

podepsána i EU, ačkoli v listopadu 2001 byly základem CAP právě tyto tři 

nástroje.

Průběh tohoto kola nebyl a stále není zcela bez obtíží. Stanovené termíny 

pro předložení a vyjednání konkrétních závazků se nepodařilo dodržet. Celý 

proces byl zbržděn kolapsem jednání na ministerské úrovni v Cancúnu v roce

2003. Podle amerického zástupce Zoellicka africké a karibské země, Brazílie, 

Indie a další státy svou neochotou jednat propásly příležitost dosáhnout 

podstatných změn.77 Na druhou stranu odmítavý postoj rozvojových zemí byl 

motivován myšlenkou, že raději žádnou dohodu, než takovou, která pro ně bude

76 Všeobecná dohoda o obchodu a clech (GATT, General Agreement on Trade and Tariffs) byla 
podepsána 30.10.1948. 23 států se tak zavázalo snižovat obchodní bariéry. V polovině 90. let byla 
dohoda nahrazena Světovou obchodní organizací (WTO, World Trade Organisation).
77 Zoellick, R.B. “America Will Not Wait for the W on't-Do Countries”. Financial Times.
22.9.2003, s. 23.
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nevýhodná a přinese jim, podobně jako předchozí kola jednání WTO, spíše více
78  azávazků než výhod. Jednání totiž ztroskotalo na tzv. Singapurských tématech 

(investice, hospodářská soutěž, průhledné státní podpory a podpora obchodu), 

které prosazovala zejména EU. Přesto, že nakonec Unie ze tří zmíněných témat 

ustoupila, nepodařilo se předsedajícímu dosáhnout shody a jednání tak skončila, 

aniž by se zemědělství dotkla.79

Teprve v srpnu roku 2004 se státy shodly na rámcové dohodě, která ovšem 

nenavrhuje žádná čísla, ale obsahuje pouze hlavní rysy, kterých by mělo být 

dosaženo při dalším jednání o konkrétních závazcích na ministerské konferenci 

WTO v prosinci 2005 v Hong Kongu. I přesto, že se v průběhu několika málo 

měsíců, jež předcházely jednání ministrů v Hong Kongu, objevila řada návrhů a 

protinávrhů mířících na snižování cel a omezení domácích podpor, nedošlo na 

vrcholné schůzce ministrů к definitivnímu kompromisu. Původní harmonogram, 

který předpokládal konečnou dohodu do 1. ledna 2006, byl nahrazen novým. 

Návrhy s variantami, které by členové WTO rádi viděli v konečné dohodě, mají 

být předloženy do 30. dubna tohoto roku. První verze kompromisu, postaveného 

právě na těchto návrzích, by měla spatřit světlo světa nejpozději 31. července 

2006.

III.2 POHLED EVROPSKÉ UNIE
Na počátku jednání v roce 2000 se EU přihlásila к závazku danému 

v URAA, tedy к pokračování liberalizace obchodu zemědělskými produkty. 

Pokrok v této oblasti podle EU významně přispívá к trvalému ekonomickému 

růstu -  jednomu z cílů, jichž má být dosaženo i v rámci samotné integrace. 

Konkrétní reformy v oblasti domácích podpor, přístupu na trhy a vývozních 

dotací, tedy dílčích kroků, vedoucích к větší liberalizaci obchodu na mezinárodní 

úrovni, musí mít ovšem zajištěnu dostatečně silnou podporu veřejnosti. Toho lze 

podle EU dosáhnout tím, že bude uznána multifunkční role zemědělství, která 

kromě samotné a prvotní produkce zahrnuje ochranu životního prostředí,

78 Stiglitz, J. -  Charlton, A. Common Values fo r  the Development Round. August 2004.
79 Woods, D. After Cancan -  Should the WTO be reformed?. European Policy Centre. Challenge 
Europe Online Journal, iss. 10. 2003.
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udržování životaschopnosti venkovských oblastí, odstraňování chudoby
*  80venkovských komunit, bezpečnost potravin a standardy pohody zvířat.

Potřebu zajištění prostředků pro splnění takových požadavků lze nicméně 

použít jako argument pro dotace do zemědělství. Z tohoto návrhu lze mezi řádky 

vyčíst i to, že EU přikývne pouze na takové reformní kroky, které bude moci 

obhájit před evropskou veřejností a které budou dostatečně reflektovat zmíněné 

požadavky81 na zemědělství moderní doby. To ovšem jiní účastníci pokládají za 

překročení rámce stanoveného deklarací z Dauhá. Navíc lze jen těžko očekávat, 

že rozvojové země budou ochotny a schopny na takové požadavky přistoupit.

O tři roky později, v roce 2003, je možné zaznamenat určitý posun v 

celkovém postoji. EU zdůraznila ve svém vyjádření na prvém místě, že je nutné, 

aby závazky nesly všechny zúčastněné státy, tedy i státy rozvojové. Odmítá, aby 

země patřící mezi největší exportéry profitovaly z otevřených trhů, zatímco samy 

by mohly svůj trh chránit. Vůči nejméně rozvinutým státům se ukázala být EU 

vstřícnější, když předložila požadavek, aby vyspělé státy zajistily, aby s nulovou 

celní sazbou mělo na trh přístup alespoň 50 % celkového dovozu z nejméně
Я2rozvinutých státu.

V závěru svého návrhu vyjádřila Unie přesvědčení, že jak vyspělé, tak 

rozvojové země mají právo si určit vlastní způsob rozvoje venkova a udržování 

stability venkovských komunit a vyváženého vývoje svého území, ochrany 

biodiverzity a životního prostředí. Dosažení takových cílů je ovšem nereálné ve 

zcela čistě tržním prostředí.83 To může být pokládáno za primární důvod, proč se 

Unie odmítá vzdát obecného konceptu podporování zemědělství.

80 WTO. EC Comprehensive Negotiating Proposal. G/AG/NG/W/90, 14.12.2000, s. 1
81 Podrobněji viz WTO. EC Comprehensive Negotiating Proposal. G/AG/NG/W/90, 14.12.2000, s. 
4-5.
82 European Commission. The E C ’s proposal fo r  modalities in the WTO Agriculture Negotiations.
29.01.2003, s. 2.
83 European Commission. The E C ’s proposal fo r  modalities in the WTO Agriculture Negotiations.
29.01.2003, s. 6.
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V srpnu 2003, v průběhu jednání v Cancúnu, pak EU se Spojenými státy
* 84předložily společný kompromisní text.

V říjnu 2005, těsně před konáním prosincového setkání připravila EU 

další zprávu o svých cílech. Podle ní je Unie připravena snížit agregovanou míru 

podpor (AMS),85 aniž by od ostatních států požadovala totéž. Hlavní zásadou má 

být ovšem i určitá proporcionalita. Znamená to tedy, že i ostatní státy musí 

přijmout závazek nikoli stejný, ale přiměřený stavu své politiky zemědělství. 

К závazkům vedoucím к podstatné změně ovšem EU vyzývá nejen Spojené státy, 

ale i Norsko, Švýcarsko, Koreu, Kanadu a Japonsko.86

111.3 PODPORA VÝVOZU
Vývozní subvence může po Uruguayském kole poskytovat pouze 25 států, 

a to ještě pouze pro výrobky, u kterých se státy zavázaly podporu postupně 

snižovat. Podle URAA musely být vývozní subvence během let 1995-2000 

sníženy o 36 % a objem subvencovaných produktů o 21 % oproti referenčním 

rokům 1986-1988. Uruguayské kolo stanovilo pro každý z 25 států a každý 

z dotovaných výrobků maximální hranici, kterou celkově poskytnuté subvence 

nesmí překročit. Ta se snižuje zmíněným tempem.

Praxe poskytování různých podpor vývozu naráží samozřejmě na odpor 

v rozvojových zemích, které samy nemají prostředky na to, aby své zemědělce 

takto podporovaly. Návrhy na změnu se proto pohybují od radikálních požadavků 

úplného zrušení poskytování vývozních subvencí po umírněné, jež připouštějí 

postupné snižování a navíc žádají možnost výplaty náhrady za takové snižování.

111.3.1. Podpora vývozu  -  pozice EU  v průběhu jednání

V oblasti podpory vývozu EU vyjádřila svou ochotu jednat o vývozních 

dotacích, pokud i další formy podpory vývozu (zejména zvýhodněné úvěry

84 Pro větší přehlednost a snazší orientaci je podrobnější rozbor jednotlivých návrhů EU zařazen 
к příslušným kapitolám, které pojednávají o třech základních pilířích jednání v rámci WTO -  
podpora vývozu, přístup na trhy a domácí podpory.
85 Pojem agregovaná míra podpor (AMS) je vysvětlana v kapitole III.5.
86 European Commission. Statement o f EU Conditional Negotiating Proposals with Explanatory 
Annotations. MEMO 05/357, 10 October 2005.
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poskytované vládou Spojených států) budou posuzovány podle stejného měřítka -
0 7

tzv. koncepce paralelismu.

V roce 2003 svou pozici EU o mnoho nezměnila. U podpory vývozu klade 

EU opět důraz na souvislost všech jejích možných forem. Opět volá po tom, aby i 

exportní úvěry podléhaly stejným pravidlům jako vývozní subvence dle URAA. 

Také zdůrazňuje, že potravinová pomoc, která často slouží státům к tomu, aby se 

zbavily nadprodukce, musí sloužit svému pravému účelu -  totiž poskytovat 

pomoc v krizích a katastrofách.88

Novinkou v rámci společného návrhu EU a USA z roku 2003 byl návrh na 

částečnou eliminaci vývozních subvencí pro určité produkty, které se nejvíce 

dotýkají rozvojových zemí.89

III. 3.2. Jednání v rámci WTO

Svou koncepcí paralelismu dosáhla EU toho, že pravidla přijatá v rámci 

WTO se budou vztahovat nejen na vývozní dotace, ale i na další formy podpor, 

mezi něž patří kromě zmíněných zvýhodněných úvěrů i poskytování 

nadstandardního pojištění a záruk úvěrů, zneužívání potravinové pomoci ke 

zbavení se neprodejných přebytků.

V rámci jednání se objevily všechny možné scénáře, počínaje okamžitým 

50 % snížením a úplným zrušením v průběhu 3 let. Další variantou bylo úplné 

zrušení během 5 let nebo tzv. modulace, která by znamenala pro určité produkty 

větší snížení a pro určité naopak pozvolnější. Nakonec se ale dojednávalo, zda 

budou subvence pouze omezeny, jak chtěla např. EU, nebo zda budou zcela 

eliminovány, jak požadovala skupina G-20 a některé africké státy. V srpnu 2004 

se státy nakonec dohodly, že vývozní subvence budou odstraněny úplně. Datum, 

kdy se tak mělo stát, bylo ponechán dalším diskusím. Spojené státy za podpory

87 WTO. EC Comprehensive Negotiating Proposal. G/AG/NG/W/90. 14.12.2000, s. 3.
88 European Commission. The EC's proposal fo r  modalities in the WTO Agriculture Negotiations.
29.01.2003, s. 4.
89 European Commission. Joint initiative by EU and US presented to trade partners in Geneva 
(WTO) with a view to advancing the negotiations in the Doha Round towards a successful 
conclusion in Cancún as requested by our trading partners. 13.8.2003, s. 3.
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rozvojových zemí požadovaly rok 2010. Evropská unie ale nakonec dokázala 

udržet svou představu roku 2013.

111.4 PŘÍSTUP NA TRHY
Na základě jednání WTO v 90. letech musely být veškeré necelní 

překážky, které do té doby bránily v přístupu zemědělských produktů na cizí trhy 

nebo ho ztěžovaly, převedeny do formy cla (tzv. tarifikace) a zároveň celkově 

sníženy o 36 % oproti referenčním rokům 1986-1988 s minimálním snížením 15 

% pro jednotlivý produkt. Protože se ale do celkového součtu potřebného pro 

stanovení výše cel započítávaly dovozní dávky a další poplatky, byla zde možnost 

využít toho tak, že výsledné clo, ač snížené o daná procenta, mělo jen o málo 

menší hodnotu než původní různé dávky. Tento proces bývá označován jako 

„špinavá tarifikace“ a zejména na se poukazuje jako na jednoho z hříšníků, kteří 

toho ve velké míře využili.90 Navíc nutno poznamenat, že snížení o 36 % procent 

bylo stanoveno pro všechny výrobky jako celek. Tohoto snížení tedy mohlo být 

dosaženo větším snížením pro výrobek, jehož dovoz neohrožuje domácí trh, a 

menším snížením u výrobku, který je pro daný stát klíčový; musela být ovšem 

dodržena minimální 15 % hranice snížení.

II 1.4.1. Přístup na trhy -  pozice EU  v průběhu jednání

V roce 2000 navrhovala EU v oblasti přístupu na trhy, aby se pokračovalo 

se zavedeným postupem z Uruguayského kola, tedy v procentuálním snižování 

celkového souhrnu cel. Dle Unie jsou hlavními výhodami takového přístupu 

znalost a vyzkoušené fungování systému, možnost flexibilního přístupu v rámci 

tarifů, což státům dává nástroj na reflexi specifik vlastního zemědělského sektoru. 

К vytvoření lepšího přístupu na trhy přispěly i celní kvóty,91 ačkoli jejich 

přidělování a další správa by měly být vylepšeny. EU již v tomto počátečním

90 Bývá uváděn až počet 8 z 9 skupin zemědělských komodit, v nichž se EU měla dopustit tohoto 
záměrně navýšeného propočtu. Weyerbrock, S. Reform the European Union’s Common 
Agricultural Policy: How to reach GATT-compatibility? European Economic Review, 1998, 
volume 42, no., s. 384.
911 po zmíněné tarifikaci byla však cla tak vysoká, že přístup na trh nebyl výrazněji zlepšen. Ke 
zmírnění byly zavedeny celní kvóty, v jejichž rámci je clo nižší než mimo ně.
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návrhu klade důraz na ochranu zeměpisného označení (geographical indications) 

a označení původu (designations o f origin), stejně tak i na regulaci označování
92 /  /produktů s ohledem na ochranu spotřebitele. Některé státy ovšem opět 

argumentují, že taková problematika nepatří do rámce jednání o zemědělství, 

protože jí  jsou vyhrazeny v rámci WTO jiné platformy pro jednání.93

Ve svém návrhu z roku 2003 nenabízí EU vůbec nic nového. Stále trvá na 

snižování cel podle Uruguayského schématu, kterému by se měly podřídit i 

rozvojové státy. Pokud by ovšem potřebovaly prostor pro to, aby mohly splnit 

požadavky na multifunkční zemědělství, je EU ochotna akceptovat to, že 

snižování cel v jejich případě bude pomalejší.94

Významnější pokrok nastal až s návrhem vytvořeným společně se 

Spojenými státy, ve kterém se hovořilo o smíšeném konceptu snižování cel (tzv. 

blended approach) skládajícího se z tzv. Uruguayské a švýcarské formule a 

skupiny produktů, kde by clo bylo nulové.95 To by sice znamenalo vytvoření a 

správu tří různých systémů,96 ale byla by zde možnost, jak vřadit citlivé produkty 

do skupiny s nejmenším snižováním.

Obrázek 4: Sn ižo ván í cel - sm íše n ý  systém  (tz v . blended approach )

I. skupina

Uruguayský
systém

III. skupina

Duty free

92 WTO. EC Comprehensive Negotiating Proposal. G/AG/NG/W/90, 14.12.2000.
93 Např. TRIPs Council. WTO. Negotiations on Agriculture: Report by the Chairman. Mr. Stuart 
Harbinson, to the TNC. TN/AG/10, 7.7.2003, s. 5.
94 European Commission. The EC's proposal fo r  modalities in the WTO Agriculture Negotiations.
29.01.2003, s. 3.
95 Tento systém by mohl být příkladem dokonalého kompromisu mezi státy se zcela opačnými 
požadavky -  EU trvala na Uruguayském konceptu, USA na švýcarské formuli. Viz WTO. 
Formula Approaches to Tariff Negotiations. TN/MA/S/3/Rev.2, 11.4.2003.
96 European Commission. Joint initiative by EU and US presented to trade partners in Geneva 
(WTO) with a view to advancing the negotiations in the Doha Round towards a successful 
conclusion in Cancún as requested by our trading partners. 13.8.2003, s. 2.
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111.4.2. Jednání v rámci WTO

V současném kole jednání se na počátku objevily dva koncepty snižování 

cel a několik jejich variací.97 První koncept kopíroval Uruguayský systém -  tedy 

lineární snížení celních sazeb o stejné procento. Druhý se snažil čelit nedostatku 

dosavadního systému a žádal uplatnění tzv. pásmového vzorce, tedy nestejného 

snižování cel tak, aby nejvyšší sazby podléhaly největší redukci. Obdobou tohoto 

systému je i tzv. švýcarská formule, kterou prosazovaly Spojené státy. Její princip 

spočívá v tom, že výsledná výše cla závisí na přepočítacím koeficientu dle vzorce:

Si=(So*a)/(So+a), kde So je současná výše cla, Si výsledná výše cla, a je 

koeficientem. Koeficient zároveň udává maximální výši konečného cla bez 

ohledu na jeho současnou výši. Oponenti to považují za příliš odvážné a 

technicky náročné, protože sazby cel stanovené ve formě určité sumy za jednotku 

(např. eur/tuna) by musely být převedeny do procentuálního vyjádření (tzv. ad 

valorem).

Kompromisem mezi oběma návrhy, jež předložil předseda jednání v roce 

2003 před jednáním v Cancúnu, je systém skupin, který dělí produkty do tří, 

respektive čtyř skupin dle výše celních sazeb (tzv. banded approach). Pro každou 

skupinu je určeno průměrné a minimální procento snížení s tím, že státům je 

poskytnuta flexibilita ve stanovení výše sazeb.98 To by mělo zároveň zabránit 

tomu, aby u některých produktů došlo к menšímu snížení vyrovnaného větším 

snížením u jiného.

Tabulka 3: Snižování cel - návrh pro vyspělé státy v rámci tzv. systému skupin

Celní sazba Průměrné snížení Minimální sn ížení pro 
jednotlivý produkt

>90% 60% 45%
15-90% 50% 35%

0-15% 40% 25%
Zdroj: WTO. Negotiations on Agriculture: First Draft o f  Modalities fo r  the Further Commitments. TN/AG/W/1, 17.2.2003

91 Vlastní návrh na výpočet nových cel předložily např. Indie, Japonsko, EU, USA a Čína. Viz 
WTO. Formula Approaches to Tariff Negotiations. TN/MA/S/3/Rev.2, 11.4.2003.
48 WTO. Negotiations on Agriculture: First Draft o f Modalities fo r  the Further Commitments. 
TN/AG/W/1, 17.2.2003, s. 2-3.
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Po neúspěchu v Cancúnu jako by se státy zalekly konkrétních čísel a v 

srpnu 2004 přijaly kompromisní, ale také velice obecně formulované řešení.

V dohodnutém rámci pro další jednání se přiklonily к systému tříd (tzv. tiered 

approach), jenž je obdobou předchozího systému skupin s jiným názvem a bez 

konkrétních čísel. Základním znakem je rozdělení produktů do skupin podle výše 

cel, přičemž by mělo platit, že skupina s vyššími sazbami bude podléhat 

radikálnějšímu snížení, zatímco skupina s nižší sazbou bude snižována pozvolněji. 

O průměrném a minimálním snižování, jak tomu bylo v případě skupin, se 

v dokumentu již nehovoří." Počet a určení jednotlivých tříd, jakož i procento 

snížení nebo vzorce, podle nějž se bude postupovat, stanoveny nebyly a zůstaly 

jedním z mnoha bodů к dalšímu jednání.

Obrázek 5: Sn ižo ván í cel - g rafické znázo rněn í systém u tříd (tz v . tiered

approach)

Před konferencí v Hong Kongu se z pera zástupců Spojených států objevil 

velmi radikální požadavek: snížení nejvyšších cel o celých 90 %, redukce 

nejnižších celních sazeb o 55 % a nejvyšší clo v maximální výši rovnající se 75 % 

hodnoty produktu.100 Taková čísla označila EU za nepřijatelná. Navíc uvedla, že v 

žádném sektoru nedošlo dosud v rámci mezinárodních obchodních jednání к tak 

dalekosáhlému snížení, takže žádat Evropu, aby к něčemu takovému došlo

99 WTO. Doha Work Programme: Decision Adopted by General Council on I August 2004. 
WT/L/579, 2.8.2004, s. A-5.
100 V roce 2003 přitom USA ještě trvaly na koeficientu 8 pro švýcarskou formuli, který by 
znamenal i 8% maximální hranici cel. Viz WTO. Formula Approaches to Tariff Negotiations. 
TN/MA/S/3/Rev.2, 11.4.2003, s. 10.
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v průběhu jediného kola jednání, není realistickou vyjednávači pozicí.101 Skupina 

G-20 navrhla snížení o 75 %, ale i to by podle EU bylo naprosto ničivé.

Evropská unie reagovala předložením vlastního návrhu, ve kterém se 

hovoří o maximálním snížení ve výši 60 % a nej vyšším clu ve výši 100 % 

hodnoty produktu. Návrh EU tedy předpokládá průměrné snížení cel o 46 %.

Tabulka 4: Návrh čtyř tříd celních sazeb podle EU

Celní sazba - současná Průměrné snížení

> 9 0 % 6 0 %

60  - 9 0 % 5 0 %

30 - 6 0 % 4 5 %

0 - 3 0 % 3 5 %

Zdroj: European Commission: The Commission proposal and the Doha Round: What impact on EU agriculture?, 
1.11.200510J

V Hong Kongu došlo nakonec pouze к dohodě o celkovém počtu tříd, a to 

4. Konkrétní prahy pro třídy ani cokoli dalšího, tedy zejména podle jaké 

přepočítávací formule se bude postupovat, ale dohodnuto nebylo. Podle přílohy 

к Ministerské deklaraci, kterou je shrnující zpráva samotného předsedy,104 se 

návrhy států, jak je zřetelné z Tabulky 5, výrazně lišily.

Tabulka 5: Třídy celních sazeb -  výsledky jednání v Hong Kongu

Celní sazba - současná Průměrné snížení

> 6 0 /9 0 % 4 2  - 9 0 %

4 0 /6 0 %  - 6 0 /9 0 % 35 - 8 5 %

2 0 /3 0 %  - 4 0 /6 0 % 30  - 7 5 %

0 %  - 2 0 /3 0 % 20 - 6 5 %

Zdroj: WTO. Doha Work Programme: Ministerial Declaration. WT/MIN(05 l/DEC, 22.12.2005, Příloha A, 2005

101 European Commission. The Doha Development Agenda. Doha Round: EU offer in agricultural 
negotiations. MEMO 28 October 2005.
102 Tamtéž.
103 European Commission. Directorate General for Agriculture and Rural Development. The 
Commission proposal and the Doha Round: What impact on EU agriculture? [online]. 11 
November 2005 [cit. 2006-04-03]. URL:
<http://europa.eu. int/comm/agriculture/external/wto/hongkong/pres 1 .pdf>.
104 Ten v ní ovšem velmi důrazně říká. že neobsahuje nic, čím by kterýkoli stát byl vázán, že je 
pouhým shrnutím toho, o čem bylo jednáno, vytvořeným na žádost států, aby doznaly toho, o čem 
je ještě třeba jednat.
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Je to důsledek toho, že se státy stále nedokázaly shodnout na 

přepočítávacím vzorci -  tedy, zda v rámci jednotlivých tříd použít Uruguayský 

koncept nebo švýcarskou formuli či některou z jejích variací. Stále otevřenou 

zůstává otázka maximální hranice nejvyššího cla a otázka tzv. citlivých produktů, 

jež by z redukcí byly vyňaty zcela nebo by podléhaly menšímu snížení. Podle 

přílohy Ministerské deklarace se návrhy na stanovení hranice pro tzv. citlivé 

produkty pohybovaly v rozmezí 1-15 % ze všech položek celního sazebníku. 

Spojené státy hájily nejnižší hranici 1 %, EU navrhovala 8 % a Japonsko si stálo 

za 1 5%. Jako maximální hranici nejvyššího cla navrhují USA 75 %, EU 100 % 

hodnoty produktu.105

Dodatek к výši cel

Ve většině států existují dva druhy cel -  maximální přípustná nebo také 

konečná vázaná úroveň cel (bound tariffs) a používaná sazba cel (applied tariffs). 

Maximální přípustná sazba je oficiální hranicí, kterou stát při stanovení svých cel, 

tedy cel používaných, nesmí překročit. Jde o smluvní cla, jejichž výši dohodly 

mezi sebou členové WTO při jednání v rámci Uruguayského kola. Často tedy 

dochází к tomu, že používaná sazba je nižší než sazba maximální. Přesto se však 

v rámci WTO zatím vždy jednalo o snižování maximálně přípustných cel, čímž 

sice byla stanovena hranice možností států určit výši cla, ale ke snížení právě díky 

rozdílu mezi sazbami nedošlo.

Jako největší protivník celních sazeb se ukázaly být Spojené státy, které 

požadují snižování používaných sazeb a nikoli těch maximálních. Přesto se, jak to 

vyznívá z dohody ze srpna 2004, i nadále bude jednat o snižování maximálních 

sazeb. Zejména státy, které jednostranně určují svá cla na nižších úrovních a tím 

vlastně již nyní pozitivně přispívají к větší otevřenosti svých trhů, se totiž 

postavily proti tomu, aby tak byly znevýhodněny proti státům, jež doposud 

udržovaly svá cla v blízkosti maximálních hodnot.

105 WTO. Doha Work Programme: Ministerial Declaration. WT/MIN(05)/DEC, 22.12.2005, 2005, 
s. A-5; International Food and Agricultural Trade Policy Council. The State o f Play in the 
Agricultural Negotiations: Behind and Beyond the Numbers, December 2005, s. 32-33.
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Obrázek 6: M axim álně přípustné clo a používané clo

cena

Zdroj: Walter-J0 rgensen, A. -  Jensen, T. The CAP and the International Trade. Ministeriet for F0devarer. Landbrug 
og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriekonomiske Institut, Kpbenhavn, 2001

III.5 DOMÁCÍ PODPORY
Dohoda o zemědělství (URAA) rozdělila formy podpor domácímu 

zemědělskému sektoru do tzv. schránek a každou označila barvou, která má 

symbolizovat přípustnost v ní schovaných způsobů podpory. Původní koncept měl 

evokovat symboliku klasického dopravního semaforu -  červená barva měla být 

zcela zakázaná, oranžová měl podléhat omezení a zelená znamenala nulové 

omezení. V průběhu jednání ale došlo ke zjednodušení schématu na dvě kategorie 

opatření -  narušujících trh a podléhajících snižování a takových, jež nemají na 

tržní prostředí vliv. V závěru jednání byla ovšem opět zavedena třetí schránka, 

ovšem s názvem modrá.

III.5.1. Zelená schránka

Podpory spadající do zelené schránky (tzv. Green box) nepodléhají 

žádným omezením svého maxima nebo snižování. Představují většinou transfery 

prostředků od vlády (potažmo tedy daňových poplatníků a nikoli od spotřebitelů) 

věnovaných na povolené aktivity, mezi které patří:
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podpora školství, poradenství, vědy a výzkumu včetně zavádění výsledků 

do praxe,

zvěrolékařská a rostlinolékařská služba na všeobecné úrovni,

obecné marketingové služby,

udržování zásob pro potravinovou bezpečnost,

budování základní infrastruktury venkova (dopravní, energetické, 

vodohospodářské sítě),

podpora pojištění a pomoc při živelných pohromách, 

pomoc při restrukturalizaci zemědělství, 

podpora znevýhodněných oblastí, 

ochrana životního prostředí,

zvyšování životní úrovně zemědělců prostřednictvím přímých plateb, které 

však nesmí být podmiňovány určitou výrobou a nesmí reagovat na 

aktuální výši cen.106

III. 5.2. Modrá schránka

Modrá schránka (tzv. Blue box) zahrnuje také podpory, které nepodléhají 

redukcím a doposud žádným limitům co do objemu poskytnutých prostředků. 

Podpory poskytnuté programům, které mají za cíl omezit produkci, musí splňovat 

jednu z vymezených podmínek, aby se kvalifikovaly pod tuto schránku. Buď 

musí být platby vázány na stanovenou výměru půdu či počet kusů dobytka nebo 

se musí týkat méně než 85 % neměnné základní úrovně produkce. Spadají sem 

tedy i přímé platby zavedené McSharryho reformou na počet kusů dobytka či na 

výměru půdy. Státy však podpory nesmí zvyšovat.108

106 Konkrétní opatření/programy viz Příloha 2.
107 WTO. Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Orgnization: Agreement on 
Agriculture. Annex A l, 1994, článek 6.
108 Walter-j0rgensen, A. -  Jensen, T. The CAP and the International Trade. Ministeriet for 
F0devarer. Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriokonomiske Institut, K0benhavn, 
2001, s. 29.
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III.5.3. Žlutá schránka

Žlutá schránka (tzv. Amber box) je jediná, která zahrnuje formy podpor, 

jež v současnosti podléhají procentuálním redukcím, např. spadá cenová podpora, 

přímé platby, různé příplatky atd. V případě URAA se jednalo o 20 % snížení 

jejího objemu, ovšem opět v rámci celkového souhrnu, který umožňuje různé 

přesuny procent mezi jednotlivými produkty.

Agregovaná míra podpor (AMS)

Terminus technicus agregovaná míra podpor (The Aggregate 

Measurement o f Support, AMS) byl zaveden již v Uruguayském kole, aby bylo 

možné jednotně spočítat míru všech domácích podpor v jednotlivých členských 

zemích, které měly být sníženy. Důvod pro zavedení byl prostý -  potřeba 

porovnávat podpory v jednotlivých státech poskytované v různých formách 

pomocí jednotné veličiny.

Rozlišují se dva typy agregované míry podpor (AMS). První variantou je 

tzv. konečná vázaná celková AMS (Final Bound Total AM S , FBT AMS), ze které 

se vychází při jednání. Základem pro stanovení je jí výše u každého státu je objem 

podpor poskytnutých v referenčních letech 1986-1988. Dosažená částka 

představuje maximum všech domácích podpor, které stát smí poskytnout.

V Uruguayském kole jednání bylo dosaženo dohody, že mezi léty 1995-2000 

dojde ke 20 % snižování tohoto maximálního stropu oproti referenčním rokům.

Druhou variantou je tzv. celková současná AMS (Current Total AMS, CT 

A M S).109 Ta odpovídá výši právě poskytovaných podpor narušujících trh, po 

odečtení podpor, které spadají do limitů de minimis pravidla.110 Tento údaj tedy 

představuje využití maximální hranice, která je dána konečnou vázanou 

agregovanou mírou podpor. Incidentním pravidlem je, že celková současná AMS 

nesmí být vyšší než konečná vázaná AMS.

109 V některých zdrojích je označována za Base Total AMS, viz URL: 
<http://www.fao.org/DOCREP/004/W7814E/W7814E05.htm> [cit. 2006-04-10]; nebo jen za 
Total AMS, viz URL:
<http://www.wto.Org/english/tratop_e/agric_e/ag_intro03_domestic_e.htm#green> [cit. 2006-04- 
10 ].
110 V článku 6 a příloze 3 URAA je přesně stanoveno, které formy podpor se do výpočtů zahrnují.
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USA a EU se v rámci Uruguayského kola jednání dohodly na tom, že 

podpory vyplácené v rámci modré schránky nebudou započítávány do celkové 

současné AMS. To samozřejmě EU nahrávalo, protože se tak modré podpory 

vyhnuly jakémukoli snižování.

Agregovaná míra podpor (AMS) se počítá jak pro jednotlivé produkty, tak 

v úhrnné výši bez vazby na produkt, nedá-li se počítat pro specifický produkt.

Výpočet agregované míry podpor (AMS) je velmi složitý. V zásadě jde o 

to, kvantifikovat podporu, kterou stát poskytuje např. ve formě stanovení 

minimální ceny či různých příplatků nebo prémií na produkty. Příkladmo je 

uveden způsob výpočtu v případě domácí podpory ve formě intervenční ceny.

Tabulka 6: Příklad výpočtu AMS

Produkt Jednotky Hodnota

Pšenice

intervenční cena (I) USD/tuna 255

pevná vnější cena na světových 
trzích (S)

USD/tuna 110

hodnota domácí produkce (H) tun 1 000 000

AMS (I-S)*H USD 1 000 145 000

Zdroj: WTO. URL: <http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_intro03_domestic_e.htm> [cit. 2006-04-10]

Poznámka:

• intervenční cena je cena určená administrativně státem pro jednotlivý rok 

■ pevná vnější cena je cena počítaná na základě cen dovozních a vývozních 

v období let 1986-1988111

De minimis pravidlo

Na úrovni WTO existuje tzv. de minimis pravidlo, které říká, že podpora 

do výše 5 % hodnoty veškeré zemědělské produkce, pokud není poskytována na 

konkrétní produkt, a 5 % hodnoty produkce daného produktu, pokud je podpora 

poskytována na určitý produkt, nenarušuje trh a tedy je v toleranci. V současném 

kole jednání se má tato podpora ve vyspělých státech snížit, a to zejména na 

základě argumentu, často zdůrazňovaném Unií, že některé země tohoto pravidla

111 Hart, Ch. -  Beghin, J. Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade 
Organization, in: Anderson, Martin (eds.), 2006. s. 231.
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záměrně využívají к tomu, aby snížily úhrn všech podpor, jež by jinak podléhaly 

omezením.

Z tabulkového znázornění je patrné, že v poměru к USA se podpory EU 

počítané do de minimis rámce pohybují o řád níže. Spojené státy jsou ve využití 

de minimis pravidla skutečnou špičkou, což má za důsledek, že na základě daných 

pravidel počítání je podpora poskytnutá v tomto rámci vyloučena z celkové 

současné AMS. Zemědělství USA se následně ve všech výpočtech a posouzení 

připravovaných na úrovni WTO jeví jako méně dotované.

Tabulka 7: Podpora de minimis -  EU a USA v letech 1999-2001

de m inimis podpora 
pro určitý produkt (v  
milionech USD)

ostatní
podpora
USD)

de
(v

minimis
milionech

ostatní de minimis podpora 
(jako %  z hodnoty celkové 
produkce)

EU USA EU USA EU USA

1999 18 ,5 2 9 ,1 3 0 9 ,4 7 4 0 5 , 5 0 ,1 2 4 ,1

2000 2 3 ,2 6 2 ,2 4 8 8 ,8 7 278 0 ,2 2 3 ,8

2001 2 5 8 ,5 112 2 1 7 ,1 5 1 3 ,3 6 8 2 8 ,2 0 ,2 3 3 ,4

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat z WTO. De Minimis Support. TN/AG/S/16, 1.2.2005

II 1.5.4. Domácí podpory  -  pozice EU  v průběhu jednání

EU spatřovala v domácích podporách základní nástroj pro přechod od 

dotace ceny к průhlednějším formám, které méně narušují prostředí trhu, a 

pro podporu multifunkční role zemědělství. EU projevila ochotu jednat o 

snižování domácích podpor pod podmínkou, že by zůstal zachován sytém modré a 

zelené schránky, u kterých by mohlo dojít ke zpřísnění kritérií pro kvalifikaci 

podpory do schránek.113

V roce 2003 EU souhlasila ve svém návrhu se snížením AMS o 55 %. 

Unie ovšem upozornila také na to, že prostředky, které spadají do rámce de 

minimis pravidla, jež dosud nebyly započítávány do AMS, byly některými státy 

zneužívány ke skryté podpoře vlastního zemědělství. Tolerovaná výše podpor 

v rámci de minimis by proto měla být snížena.

112 Takto vysoká hodnota byla dosažena poskytnutím nadprůměrné podpoře mléka, která byla ve 
výši 2,09% hodnoty celkové produkce mléka.
113 WTO. EC Comprehensive Negotiating Proposal. G/AG/NG/W/90, 14.12.2000, s. 4; WTO. 
European Communities Proposal: The Blue Box and Other Support Measures to Agriculture. 
G/AG/NG/W/17, 28.6. 2000, s. 1-2.
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Ve společném americko-unijním návrhu z podzimu roku 2003 EU 

zmírnila své požadavky a nabídla koncept dvou kategorií domácích podpor. První 

měla zahrnovat opatření nejvíce narušující tržní rovnováhu a druhá méně 

narušující opatření (tedy původní modrá schránka), jež měla podléhat 

vymezenému maximálnímu stropu.114

II 1.5.5. Jednání v rámci WTO

Ke konceptu schránek se část členů WTO staví od počátku odmítavě, 

protože některé typy podpor, ačkoli na základě minulé dohody nepatří do skupiny, 

která podléhá restrikcím, mají potenciál narušovat čistě tržní prostředí tím, že 

stimulují produkci a tak nepříznivě působí na světové ceny. Výtky se týkají 

dokonce i zelené schránky. Zejména je zmiňována nutnost omezit finanční 

podpory jak z hlediska objemu poskytnutých prostředků, tak z hlediska 

povolených forem. Kritiku ze stejných důvodů sklízí i modrá schránka, kterou ale 

během jednání houževnatě bránila EU. Diskutovalo se totiž o možnosti tuto 

schránku zcela zrušit, respektive přesunout je jí formy podpor pod žlutou schránku, 

čímž by se EU ocitla ve svízelné situaci. Argumentem na podporu modrých 

podpor ze strany EU bylo, že jsou dobrým způsobem, jak omezit či přeměnit 

podpory ze žluté schránky, které jsou považovány za nejhorší.

Kolo jednání z Dauhá přineslo radikální návrh na snížení veškeré 

poskytované podpory, která zahrnuje jak podpory poskytnuté v rámci žluté a 

modré schránky, tak podpory spadající pod de minimis pravidlo, a to o 60 % 

v průběhu 5 let a stanovení stropů podpor pro některé produkty na úrovni průměru 

z let 1999-2001.

Předběžná dohoda ze srpna 2004 byla postavena na čtyřech bodech -  

snížení hranice de minimis, snížení maximální výše podpor žluté schránky, 

stanovení limitu pro modrou schránku a navíc určení celkového limitu 

poskytovaných subvencí v rámci žluté a modré schránky a podpor spadajících pod

114 European Commission. Joint initiative by EU and US presented to trade partners in Geneva 
( WTO) with a view to advancing the negotiations in the Doha Round towards a successful 
conclusion in Cancún as requested by our trading partners. 13.8.2003, s. 1.
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de minimis pravidlo (tzv. over all trade distorting support, OTDS). Bylo 

zamýšleno, aby všechny tyto principy platily současně tak, že bude-li některý stát 

splňovat všechna omezení v rámci schránky, ale nebude splňovat celkový limit, 

bude muset své programy ještě omezit, aby nepřekračoval celkový limit OTDS.

Již v srpnu 2004 se státy dohodly na tom, že snižování AMS, ale i 

celkového limitu podpor bude podléhat progresivnímu snižování. Tedy že vyšší 

podpory se budou snižovat více, přičemž mělo zároveň v prvním roce dojít ke 

snížení o 20 %. Navíc měl být stanoven strop všech podpor v rámci modré 

schránky na hranici 5 % hodnoty veškeré produkce dané země a strop AMS pro 

určité produkty, aby nedocházelo к vyrovnávání podpor pomocí průměru, kdy 

jeden produkt má AMS příliš vysokou a jiný příliš nízkou.115

Před konferencí v Hong Kongu se v dokumentu pocházejícím od 

Spojených států objevily návrhy, aby výše celkových podpor (OTDS) byla 

snížena o 53 % pro USA a 75 % pro EU. EU označila ve své reakci za pro ni 

přijatelnou hranici 70 % a pro USA požadovala 60 %. Obdobně se EU a USA 

nemohly shodnout na snížení AMS, když USA požadovaly snížení pro EU ve 

výši 83 %, zatímco pro sebe jen 60 %. EU trvá na stejných procentech jako u 

celkových podpor. Rozdílné jsou i návrhy na limity u podpor de minimis. Zatímco 

USA nabízejí hranici na 2,5 % hodnoty celkové produkce (oproti dnešnímu limitu 

tedy snížení o 50 %), EU je ochotná snižovat až o 80 % .116 Na druhou stranu USA 

je ochotna stanovit limit pro podpory v rámci modré schránky na 2,5 % hodnoty 

celkové produkce, zatímco EU setrvává na 5 %, jak bylo již dohodnuto v srpnu

2004, ale připouští určení striktnějších pravidel.

Na konferenci v Hong Kongu se účastníci dohodli, že výše celkových 

podpor (OTDS) i AMS budou snižovány v rámci tří skupin států tak, že skupina 

států s nejvyššími hodnotami bude muset své podpory snížit nejvíce. V textu 

předsedy najdeme i konkrétní čísla pro celkové podpory (OTDS) a AMS.

115 WTO. Doha Work Programme: Decision Adopted by General Council on I August 2004. 
WT/L/579, 2.8.2004, 2004, s. A-2.
116 Office of the United States Trade Representative. Facts on Global Reform: U.S. Proposal fo r  
Bold Reform in Global Agriculture Trade. December 2005; European Commission. Directorate 
General for Agriculture and Rural Development. The Commission proposal and the Doha Round: 
What impact on EU agriculture?. 11 November 2005.
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Tabulka 8: Snižování celkových podpor (OTDS) - výsledky jednání v Hong Kongu

Výše celkových podpor - 
OTDS (v mld USD)

Redukce

0-10 3 1 -7 0 %

10-60 5 3 -7 5 %

>60 7 0 -8 0 %

Zdroj: WTO. Doha Work Programme: Ministerial Declaration. WT/MIN(05)/DEC, 22.12.2005, Příloha A, 2005 

Tabulka 9: Snižování AMS -  výsledky jednání v Hong Kongu

Výše AMS (v mld USD) Redukce

0 -1 2 /1 5 3 7 -6 0 %

10-25 6 0 -7 0 %

>25 7 0 -8 3 %

Zdroj: WTO. Doha Work Programme: Ministerial Declaration. WT/MIN(05)/DEC, 22.12.2005, Příloha A, 2005

Podstatné je, že vždy ten stát, který poskytuje nejvíce, bude vždy patřit do 

první skupiny, další dva státy do druhé a zbytek do třetí skupiny. V současnosti to 

tedy znamená, že Evropská unie bude v první skupině, Spojené státy a Japonsko 

ve druhé skupině.117 V otázce de minimis a modré schránky zůstávají v platnosti 

návrhy takové, jaké podaly Spojené státy a EU.118

III.6 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

III. 6.1. Podpora vývozu

Obecně se dá říci, že vývozní subvence aplikují ty státy, ve kterých je cena 

produktu vyšší než cena na světových trzích. Dorovnáním rozdílu mezi cenou 

domácí a světovou domácí producenty ve vývozu Výše celkových poskytnutých 

subvencí je tedy závislá i na světových trzích; klesají-li ceny světové, objem 

vývozních subvencí poroste, pokud zároveň nedojde к poklesu objemu vývozu. 

Naopak rostou-li ceny na světových trzích, objem subvencí klesá. Není nutné 

příliš zdůrazňovat, že poskytovat vývozní subvence mohou jen státy, které mají 

dostatečné finanční prostředky a po Uruguayském kole pak jen zároveň takové, 

kterým to bylo povoleno. Kromě zmíněných účinků vývozních subvencí je zde

117 Pořadí států z hlediska výše jejich agregované míry podpor (AMS) viz Příloha 1.
Ils WTO. Doha Work Programme: Ministerial Declaration. WT/MIN(05)/DEC, 22.12.2005, 
Příloha A, s. 1.
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ještě jeden efekt, který stojí za zmínku. Dochází-li к podpoře vývozu, je  na 

světových trzích udržována vyšší nabídka, než by byla bez vývozních subvencí, 

což má vliv na cenu komodity.

Tabulka 10: Maximální hranice a skutečná výše vývozních subvencí pro EU a USA,

1995-2001

m axim ální hranice určená URAA skutečně poskytované subvence

v mil USD 1995 1997 1999 2000 2001 1995 1997 1999 2000 2001

EU 15 371 11 374 8 848 6 859 6 666 6 390 4 946 5 978 2 544 2 302

USA 1 168 939 709 594 594 26 112 80 15 54

WTO
celkem

21 839 16 707 12 843 10 325 - 7 185 5 629 6 338 2 648 -

Zdroj: Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f  Agricultural Export Subsidies, in: Anderson, Martin (eds.). 
2006, s.198-199; vlastní výpočty na základě dat z WTO. Export Subsidy Commitments. Note by the Secretariat. 
TN/AG/S/8/Rev. 1 /Add. 1,31.1. 2005

Absolutní jedničkou v poskytování vývozních subvencí je EU. Podpora 

vývozu tradičně patřila mezi nástroje, jim iž EU podporovala svůj zemědělský 

sektor. Z tabulky vidíme, že v roce 1995 bylo pro EU „vyhrazeno“ přes 70 % 

celkového objemu vývozních subvencí v rámci celé WTO, v roce 2000 jen o 4 

procentní body méně. Podíváme-li se na skutečně vyplacené podpory, zjistíme, že 

v roce 1995 se objem subvencí rapidně zvýší na 89 %. V roce 2000 dokonce 

celkově vyplacené subvence EU představovaly 96% všech vyplacených podpor 

těmi státy, kterým to URAA dovolila. Celkový objem subvencí poskytnutých 

všemi státy mezi lety 1995 a 2000 představoval 96 miliard USD.

Z dat, která pocházejí z notifikací jednotlivých států WTO, bychom mohli 

dovodit, že celkový objem vyplacených podpor EU mezi lety 1995-2000 poklesl o 

60 %. Podle dvojice Hoekman, Messerlin, 119 která zkoumala nejen data 

z notifikací WTO, ale i data, která jsou uvedena ve výročních zprávách 

Evropského zemědělského garančního a záručního fondu (EAGGF), ovšem 

podobný závěr může být chybný. A to z toho důvodu, že ve zmíněných zprávách 

jsou uvedena čísla, která se od oficiálních notifikací EU zásadně liší.

119 Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f Agricultural Export Subsidies, in: 
Anderson, Martin (eds.), 2006.
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Tabulka 11: Vývozní subvence EU - maximální hranice, notifikované podpory,

podpory die EAGGF

EU (v  mil eur) 1995 1997 1999 2000

maximální hranice určená URAA 11 751 10 030 8 299 7 488

notifikované podpory 4 866 4 361 5 613 2 573

podpory dle EAGGF 7 802 6 020 5 572 5 646

Zdroj: Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f  Agricultural Export Subsidies, in: Anderson, Martin (eds.), 
2006, s. 207-208; vlastní výpočty na základě dat z WTO. Export Subsidy Commitments. Note by the Secretariat. 
TN/AG/S/8/Rev. 1/Add. 1,31.1. 2005

Z dat EAGGF lze také usuzovat na tendenci poklesu podpor, ten je ale 

daleko menší -  pouhých 30 %. Zarážející je, že podpory podle dat z EAGGF pro 

rok 2000 byly více než dvakrát větší než notifikované. Stále ovšem byly v rámci 

limitu WTO.

Na základě zjištění, že poskytování vývozních subvencí má klesající trend, 

si Hoekman a Messerlin kladou otázku, zda EU neprodává ostatním členům WTO 

„jmění strmě klesající na ceně.“ 120 Ještě zajímavěji vyznívají jejich propočty, 

když měří poměr mezi vyplacenými podporami a hodnotou produkce. Podle nich 

totiž většina podpor nedosahuje pro rok 2002 ani 1 % hodnoty produkce, kromě 

cukru (24,2 %), rýže (4,9 %) a mléka (3 % ).121

Také porovnáme-li hodnoty maximální hranice, notifikovaných podpor a 

podpor dle EAGGF s podporami, jak je celkově počítá OECD v indikátoru 

PSE,122 vychází klesající trend. Je také zajímavé si povšimnout i procentuálního 

vyjádření, jež naznačuje, v souladu s tím, co tvrdí Hoekman, Messerlin, že podíl 

vývozních subvencí na všech podporách zemědělství klesá.

1:0 Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f Agricultural Export Subsidies, in: 
Anderson, Martin (eds.), s. 208.
121 Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f Agricultural Export Subsidies, in: 
Anderson, Martin (eds.), s. 215.
122 Indikátor PSE (Producer Support Estimate, dříve nazýváno jako Producer Subsidy Equivalent) 
je používán OECD od roku 1982 a jeho účelem je jednotně počítat výši poskytovaných podpor. 
Zahrnuje veškeré transfery zemědělcům -  ať už к nim dojde skrze vyšší domácí ceny, které jsou 
administrativně stanoveny, nebo platby odvíjející se od obdělávané plochy, produkce, početnosti 
stád. Stejně tak sem spadají i vývozní subvence. Na rozdíl od agregované míry podpor (AMS) 
počítané na úrovni WTO je počítán celkový objem podpor, včetně těch, co v rámci WTO spadají 
do modré schránky. Více viz OECD. Directorate for Food, Agriculture and Fisheries. Agricultural 
Electronic Data Products. Producer and Consumer Support Estimates: OECD Database 1986- 
2003: User’s Guide.
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Tabulka 12: Vývozní subvence EU - maximální hranice, notifikované podpory,

podpory dle EAGGF jako % PSE

(jako % z PSE) 1995 1997 1999 2000

maximální hranice určená URAA 12,14 10,52 7,74 8,02

notifikované podpory 5,03 4,58 5,24 2,76

podpory dle EAGGF 8,06 6,32 5,20 6,05

PSE (v mil eur) 96 779 95 318 107 173 93 338

Zdroj: Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f  Agricultural Export Subsidies, in: Anderson, Martin (eds.), 
2006, s.207-208; vlastní výpočty na základě dat z WTO. Export Subsidy Commitments. Note by the Secretariat. 
TN/AG/S/8/Rev. 1/Add. 1, 31.1. 2005; OECD. URL:
<http://www.oecd.Org/document/54/0,2340,en_2649_37401_35009718_l_l_l_37401,00.html> [cit. 2006-04-10]

Ostatní podpory vývozu

Na základě požadavku paralelismu, jež vznesla v průběhu jednání EU, 

mají být odstraněny i ostatní formy podpory vývozu. Dvojice Hoekman, 

Messerlin ve svém příspěvku v publikaci Světové banky tuto snahu příliš 

neoceňují kromě toho, že odstranění všech forem podpor zabrání státům v tom, 

aby přeskupily dosavadní podpory do forem nezakázaných. Podle nich totiž 

nejsou exportní úvěry atp. pro mezinárodní obchod tak důležité jako vývozní 

subvence. Navíc se WTO vystavuje nebezpečí, že bude složité určit, co státy ještě 

smí použít a co už nikoli. Kladou si také otázku, zda tuto problematiku nenechat 

na jiných platformách, které by к takovým otázkám byly kompetentnější, jako
o 123např. OECD, které již podléhají pravidla pro poskytování exportních úvěru.

III.6.2. Přístup na trhy

Jednání v rámci pilíře přístupu na trhy od počátku jednání příliš 

nepokročila. Podařilo dosáhnout shody pouze v tom, že vysoká cla představují 

největší brzdu obchodu a proto mají podléhat největšímu snížení. Otevřené však 

stále zůstávají varianty přepočítávacího vzorce, otázka tzv. citlivých produktů a 

maximální výše celní sazby.

123 Hoekman, B. -  Messerlin, P. Removing the Exception o f Agricultural Export Subsidies, in: 
Anderson, Martin (eds.), s. 212-218.
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Jak naznačuje autorská trojice Jean, Laborde, M artin ,124 ekonomická 

teorie a zřejmě i je jí praktický protějšek ocení snížení cel a ještě více pak 

absolutní snížení u nejvyšších současných cel. Z tohoto hlediska tedy lze na 

systém tříd, ve kterém nejvyšší současná cla budou podléhat největšímu 

procentuálnímu snížení, pohlížet jako na pozitivní výsledek mnohaletého 

vyjednávání. Zmínění autoři ovšem poukazují na několik neuralgických bodů této 

koncepce.

Podíváme-li se znovu a podrobněji na rozvržení tříd, tak jak se objevuje 

v příloze к ministerské deklaraci z Hong K ongu,125 zjistíme, že hranice mezi 

současnými hodnotami cel (první sloupec v Tabulce 5) na sebe plynule navazují.

V případě lineární koncepce snižování (Uruguayské schéma) by to znamenalo, že 

celní sazba, jež se blíží nebo se rovná horní hranici třídy bude v konečném 

výsledku (tedy po snížení o daná procenta) vyšší, než celní sazba, která dle své 

současné výše spadá do další (vyšší) třídy, kde podléhá většímu snížení. Tohoto 

paradoxního jevu se lze zbavit obdobným řešením, jaké je používáno při výpočtu 

progresivní daňové zátěže. Přesto, že bylo zachováno základní pravidlo, že vyšší 

cla podléhají většímu snížení, nebylo by toto snížení tak razantní jako ve zmíněné 

tabulce.126 Druhým řešením by bylo užití švýcarské přepočítávací formule se 

stejným přepočítávacím koeficientem pro všechny třídy.

Ve svém příspěvku autoři také namodelovali několik variant na snížení cel 

s použitím různých přepočítávacích vzorců. Je zajímavé, к jakým závěrům dospěli.

Podle jejich propočtů by uplatnění čistého Uruguayského konceptu, tedy 

průměrné snížení všech cel, při použití 65 % průměrného snížení přineslo 

obdobný efekt jako uplatnění systému tříd s hodnotami 45, 70, 75 procent. Pokud 

by snižovací limity byly v rámci tříd zmírněny na 35, 50 a 65 procent, byl by 

konečný efekt paradoxně nižší než při použití průměrného snížení.

124 Jean, S. -  Laborde, D. -  Martin, W. Consequences o f Alternative Formulas fo r  Agricultural 
Tariff Cuts, in: Anderson, Martin (eds.), 2006.
125 Viz Tabulka 5.
126 Blíže viz Jean, S. -  Laborde, D. -  Martin, W. Consequences o f Alternative Formulas fo r  
Agricultural Tariff Cuts, in: Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 85-86.
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Tabulka 13: Snížení maximálního přípustného cla v procentních bodech

průměrná
výše
max. cla 
(v %) - 
základ

třídy
45,70,75%

třídy+citlivé
produkty
2%

třídy+citlivé
produkty
5%

třídy+citlivé
produkty
2%+strop
200%

průměrné 
snížení o 
65%

třídy
35,50,65%

EU 20,5 12,7 3,4 3,2 8,1 13,3 10,7

USA 6,2 3,3 1 ! 1,4 2,4 4 2,6

svět 37,4 18,9 e 5,9 14,8 18,7 15,3

Zdroj: Jean, S. -  Laborde, D. -  Martin, W. Consequences o f  Alternative Formulas fo r  Agricultural Tariff Cuts, in: 
Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 93, 96-97

Z jejich dat je také jasné, že podstatnější dopad procesu vyjednávání o 

snížení celních sazeb může být ztracen, bude-li umožněno určit tzv. citlivé 

produkty,127 které by podléhaly nižším redukcím a v konečném důsledku tedy 

vyšším clům než ostatní produkty. Dosud se státy shodly pouze na tom, že i 

definice kategorie citlivých produktů by měla přinést podstatné zlepšení přístupu 

na trhy. Jak ale vyplývá z analýzy autorů Jean, Laborde, Martin tento obecně 

určený cíl může být ohrožen tím, že hranice pro citlivé produkty bude dosahovat 

výše 2 % z celkového počtu položek celního sazebníku, přičemž vycházejí z toho, 

že tyto citlivé produkty by podléhaly 15 % snížení. V takovém případě by 

výsledné snížení bylo o téměř 2/3 menší než bez citlivých produktů. Pokud by ale 

bylo dosaženo dohody o maximálním stropu celní sazby, situace by se změnila 

v kladném smyslu pro větší otevření trhů. Sice by se výsledek nerovnal tomu bez 

citlivých produktů, ale rozdíl by byl jen o lA horší.

Dosud jsme ale hovořili pouze o maximálních přípustných clech. Ty jsou 

sice základem pro jednání, ale dopad, který dojednaná čísla budou mít, se může 

zásadně lišit v závislosti na tom, zda maximální přípustné clo po snížení je  pod 

úrovní hodnoty dosud používané celní sazby. Pokud by se dosud používané clo 

udrželo pod hladinou nového maximálního přípustného cla, nemusí daný stát

127 Protože zatím nebylo dohodnuto, podle jakého klíče by citlivé produkty měly být určovány, 
vychází autoři z toho, že státy budou inklinovat к tomu, že za citlivé určí produkty, jež patří mezi 
důležité komodity, a kritériem bude výše dosud používaného cla a rozdíl mezi maximální 
přípustným clem a používaným clem. Jean, S. -  Laborde, D. -  Martin, W. Consequences o f 
Alternative Formulas fo r  Agricultural Tariff Cuts, in: Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 87.
128 V případě EU, která užívá přes 2200 položek, to znamená 44 položek, které by mohly být 
vyjmuty z dohodnutého rámce snižování.
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podnikat žádné harmonizační kroky. Pokud by ale používané clo novou hranici 

překročilo, musel by stát taková cla snížit. Z toho tedy vyplývá, že snížení 

maximálního přípustného cla nebude mít rovnocenný dopad na skutečně 

používaná cla; ty se změní daleko mírnějším tempem.

Tabulka 14: Snížení používané sazby cel v procentních bodech:

používaná 
sazba cla 
(v %) - 
základ

třídy
45,70,75%

třídy+citlivé
produkty
2%

třídy+citlivé
produkty
5%

třídy+citlivé
produkty
2%+strop
200%

průměrné 
snížení o 
65%

třídy
35,50,65%

EU 11,8 6,1 1,3 1Д 2,5 6,5 4,9
USA 2,7 0 ,9 0 .1 0 ,1 0,3 1,2 0,6

svět 15,8 5,5 1Д 1 V 5,3 4,1

Zdroj: Jean, S. -  Laborde, D. -  Martin, W. Consequences o f  Alternative Formulas fo r  Agricultural Tariff Cuts, in: 
Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 93, 98-99

Řečí konkrétních čísel tak, jak to vypočítali autoři v rámci analýzy 

Světové banky, to znamená, že zatímco maximální přípustná cla by v případě 

snižování v rámci tříd byla zkrácena o celou polovinu, používaná cla by doznala 

v rámci celosvětového průměru pokles jen o 1/3. Ještě skromnější výsledek pak 

přináší varianta tříd s citlivými produkty s 2 % hranicí. Zde by došlo oproti 

předchozí variantě к poklesu o celé 4/5menšímu. Ve vztahu к dosud používané 

sazbě cel by šlo o pouhých 7 % (nikoli procentních bodů). Přičemž z předchozí 

tabulky, tedy pro maximální přípustná cla, v tomto případě vychází 16 % pokles 

oproti základu.

Jedním z řešení, jak dosáhnout podstatného snížení a zároveň ponechat 

státům možnost využít pro ně účinného, ale nikoli nadmíru negativně na 

celosvětový trh působícího nástroje na ochranu citlivých výrobků, je vyšší 

procento snížení celních sazeb u citlivých výrobků. Jak jsme totiž shledali 

v analýze Světové banky, snížení cel u citlivých výrobků o 15% nepovede 

к většímu otevření trhů.

Druhým řešením, které podporuje i EU, je zvýšení celních kvót. Úkolem 

celních kvót, zavedených v Uruguayském kole jednání, je umožnit vstup na trh 

určitému množství produktů pod celní sazbou, která je nižší (tzv. in-quota tariff) 

než sazba pro produkty, jež nejsou dováženy v rámci celní kvóty. Toto řešení se
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může zdát málo účinné. V mnoha případech totiž dovozci celní kvóty, ač ty 

nabízely nižší cla, zejména byrokratických překážek nevyužili. Různé zdroje
1 ?Quvádějí, že celní kvóty byly průměrně naplněny jen z na úrovni 60 až 80%. Aby 

tedy bylo skrze celní kvóty dosaženo kýženého efektu, většího přístup na trhy, 

musí se státy shodnout na zavedení efektivní, jednoduché a transparentní správy 

celní kvóty a také na snížení cel v rámci kvóty.

111.6.3. Domácí podpory

Autoři Hart, B eghin130 ve své analýze upozorňují na to, že výsledky 

výpočtu agregované míry podpor AMS mohou být velmi zavádějící. Pokud jsou 

ceny na domácím trhu vyšší než ceny administrativně určené a zároveň jsou 

aktuální ceny na světových trzích nižší než pevná vnější cena na světových trzích,
I "3 1 v

pak je výsledná AMS značně podhodnocena. Řešením by dle autorů bylo 

založení výpočtu na aktuálních cenách na domácím i světovém trhu. Takovým 

způsobem ovšem měří podpory už dnes OECD pomocí indikátorů PSE (Producer 

Support Estimate) a MPS (Market Price Support). Jediným rozdílem mezi 

AMS a MPS by tak zůstal rozsah započítávaných podpor. Autoři připouštějí, že 

výsledky by značně změnily pozici států s ohledem na závazky vůči WTO, 

protože výsledná AMS by byla závislá na veličinách proměnlivých v čase. 

Argumentují ale tím, že pokud by se trh se zemědělskými produkty liberalizoval, 

pak by se rozdíly mezi aktuálními cenami na domácím a zahraničním trhu 

zmírňovaly, čímž by se snižovala i AMS. Na druhou stranu ale uznávají

129 OECD. Agriculture and Trade Liberalisation: Extending the Uruguay Round Agreement. 2002, 
s. 72; de Gorter, H. -  Kliauga, E. Reducing Tariffs Versus Expanding Tariff Rate Quotas, in: 
Anderson, Martin (eds.), s. 137.
130 Hart, Ch. -  Beghin, J. Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade 
Organization, in: Anderson, Martin (eds.), 2006.
131 Hart, Ch. -  Beghin, J. Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade 
Organization, in: Anderson, Martin (eds.), s. 231. Stejný názor zastává de Gorter, H. -  Ingco. M. -  
Ignacio, L. Domestic Support. Economics and Policy Instruments, in: Ingco, Nash (eds.), 2004, s. 
125.
132 MPS je dílčím indikátorem, který tvoří součást indikátoru PSE. Měří se jím transfery 
zemědělcům od spotřebitelů a daňových poplatníků, které vznikají z rozdílu mezi cenou na 
domácím (vnitřním) trhu a cenou, která platí v daném roce mimo vnitřní trh. Více viz OECD. 
Methodology fo r  the Measurement o f Support and Use in Policy Evaluation.
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argumenty, že takový výpočet AMS by se nevyhnul tomu, že by zahrnoval i
133efekty jiných opatření jako např. cel.

Tabulka 15: Formy domácích podpor EU a USA, 2001

2001 (v zelená modrá CT AMS celkem FBT AMS využití FBT
mil USD) schránka schránka AMS (v %)

EU 18 491,8 21 234,7 35 156,8 83 668,4 60 107,3 58

USA 50 672 0 14 413,1 65 085,1 19 103,3 75

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat z WTO. Green Box Measures. TN/AG/S/10, 8.11.2004; WTO. Total Aggregate 
Measurement o Support. TN/AG/S/13, 27.1.2005; WTO. Blue Box Support. TN/AG/S/14, 28.1.2005

Limity konečné vázané celkové AMS (FBT AMS) pro Evropskou unii, 

Spojené státy a Japonsko dohromady pokryjí v rámci WTO celých 82 % limitů 

všech států. 134 Přesto, jak je vidět z tabulky, ani EU ani USA nepokryjí 

v současnosti pro sebe stanovené maximum. Zatímco USA v roce 2001 využily 

75 % svého maxima, u EU to bylo číslo nižší -  58 %. Z toho vyplývá, že pokud si 

současné kolo jednání chce dělat naděje na snížení skutečně poskytovaných 

domácích podpor, bude nutné se shodnout na velmi radikálním snížení maxima. 

Podle výsledku z Hong Kongu si účastníci jednání tyto skutečnosti uvědomují, ale 

stále mezi nimi přetrvávají neshody ohledně konkrétních čísel.

133 Hart, Ch. -  Beghin, J. Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade 
Organization, in: Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 234.
134 Viz Příloha I .



Tabulka 16: Dopad návrhu EU na domácí podpory v EU a USA, základ 2001

( v mil USD) EU USA

FBT AMS základ 2001 = A 60 107,3 19 103,3

FBT AMS 70%, 60% snížení = В 18 032,2 7 641,3

В - CT AMS v 2001 -17 124,6 -6 771,8

modrá schránka v 2001135 = С 21 234,7 9 656,5

modrá schránka s max. 5% = D 10 826,8 9 656,5

D - С -10 407,9 0

de minimis v 2001 (max. 5%) = E 10 826,8 9 656,5

de minimis v 2001 skutečně (pro nespecifikované produkty) = F 573,5 6 828,8

de minimis v 2001 skutečně (pro konkrétní produkty) = G 260,3 217,1

de minimis s max. 2,5% = H 5 413,4 4 828

H - F 4 839,9 -2000,8

H-G 5 153,1 4 610,9

OTDS v 2001 základ = A+C+ 2xE 102 995,6 48 072,8

OTDS 70%, 60% snížení = I 27 650,6 15 366,5

I - (B+D+2xH) -12 035,2 -11 687,3

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat z WTO. Green Box Measures. TN/AG/S/10, 8.11.2004; WTO. Total Aggregate 
Measurement o Support. TN/AG/S/13, 27.1.2005; WTO. Blue Box Support. TN/AG/S/14, 28.1.2005; WTO. De Minimis 
Support. TN/AG/S/16, 1.2.2005; Jensen, H. -  Zobbe, H. Consequences o f  Reducing Limits on Aggregate Measurements o f  
Support, in: Anderson, Martin (eds.), 2006

Souhrnná tabulka nám odkrývá mnoho podstatného. Při výpočtu bylo 

použito návrhu EU, který předložila před konferencí v Hong Kongu kromě 

redukce de minimis podpor, u nich je použito jen 50 % snížení, tedy o 2,5 

procentního bodu.

Z tabulky vyplývá, že návrh EU by mohl přinést podstatné výsledky. 

Maximální limit pro konečnou vázanou celkovou AMS (FBT AMS) by v roce 

2001 znamenal nutnost snížit i současně poskytované podpory o 17 miliard USD. 

Podpory v rámci modré schránky by také bylo nutno snížit téměř o polovinu. 

Vcelku dostatek prostoru má EU v oblasti de minimis podpor, kde by i po snížení 

jejich hranice mohla podpory poskytovat v míře větší než dosud. Spojené státy by 

potkal trend opačný -  mohly by využít modrou schránku, ale zároveň by jejich 

podpory de minimis pro nespecifikované produkty musely být sníženy, protože by 

hranici překročily. Velice názorně se projevuje nový mechanismus limitu pro

135 Ačkoli Spojené státy v roce 2001 neposkytovaly v rámci modré schránky žádné podpory, je v 
řádku С uvedena hodnota shodující se s hodnotou modré schránky s limitem 5% produkce, a to z 
toho důvodu, že to při výpočtu základu OTDS předpokládá dohoda v rámci WTO ze srpna 2004.
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celkové podpory (OTDS). Z tabulky vidíme, že snížení konečné vázané celkové 

AMS (FBT AMS), podpor v modré schránce a de minimis by nestačilo na celkové 

snížení veškerých podpor o 70 %. Řešením, které je předpokládáno již 

v Rámcové dohodě ze srpna 2004, je další snižování jednotlivých forem podpor a 

to do té doby, než je dosaženo požadavku snížení celkových podpor (OTDS).

Data, se kterými tabulka počítá, jsou z roku 2001. Oblast zemědělské 

politiky však není neměnná, proto situace dnes může být a zcela jistě také je 

odlišná. Reforma CAP ve svém důsledku bude znamenat razantní snížení podpor 

v rámci modré a žluté schránky (tedy současné celkové AMS, CT AMS) a přesun 

významu na podpory v zelené schránce, u které se zatím žádný strop 

nepředpokládá. Obdobný trend zaznamenává zemědělská politika ve Spojených 

státech. Mnoha ostatním státům (a zejména skupině G-20136) se proto zdá, že 

„zelené“ podpory nejsou zcela bez vlivu na trh. Jedním z argumentů je jejich 

objem, který může vést ke stimulaci produkce, ačkoli zelené podpory nejsou a
137 ✓priori stimulem produkce. Druhým pak to, že do zelené schránky spadají i 

podpory na projekty spojené např. s infrastrukturou či dopravou, které mají 

potenciál snižovat transakční náklady produkce, čímž je tržní prostředí 

deformováno. Východiskem by bylo stanovení limitu na zelené podpory nebo 

zpřísnění podmínek poskytování dotací a užší vymezení podporovaných činností. 

Těžko lze ale předpokládat, že by se vyspělé státy vzdaly všech možností 

podporovat svůj zemědělský sektor. V zájmu uzavření kola jednání navrhují Hart, 

Beghin, aby se zelená schránka stala dočasným a narůstajícím zachráncem podpor 

vylučovaných ze zbylých dvou schránek. V průběhu dalších jednání by ovšem 

mělo být dosaženo dohody o je jí restrikci. Jak ovšem zároveň upozorňují, 

problematika zelených podpor může být ovlivněna i samotnou organizací WTO.

V rámci řešení sporů mezi USA a Brazílií došel totiž panel odborníků к závěru, že 

přímé platby americké vlády farmářům nespadají do zelené schránky. Obdobně

136 Review and Clarification o f Green Box Criteria. G20/DS/Greenbox, FINAL 02/06/05.
137 Blíže viz International Food and Agricultural Trade Policy Council. The State o f Play in the 
Agricultural Negotiations: Behind and Beyond the Numbers. December 2005, s. 21-23. V této 
studii se ovšem uvádí, že rozsah vlivu kritizovaných zelených podpor na trh je stále předmětem 
debat ekonomů a bude v každém případě záležet na konkrétních podmínkách a samotném 
programu, v jehož rámci jsou podpory poskytované.
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může být nahlíženo i na přímé platby v EU. Takové podpory by tedy nutně byly 

podřazeny modré schránce, která co do svého objemu je a nadále bude 

limitována.138

Odborníci publikující pod CEPU 139 hodnotí předložené návrhy na 

snižování podpor modré schránky a AMS negativně. Sice tvrdí, že mohou přinést 

pokles, jak to dokazuje Tabulka 16, ale právě tím, že největší poskytovatelé 

podpor (USA a EU) zároveň mění své zemědělské politiky, dochází tak к tomu, 

že se podpory přelévají z modré a žluté schránky do zelené, což ve svém důsledku 

к žádnému výraznému poklesu podpor nepovede.140

Domnívám se, že taková kritika je sice oprávněná, ale zároveň si musíme 

uvědomit limity jednání v rámci WTO. Odstranění veškerých ochranářských 

nástrojů v oblasti průmyslu trvalo celých osm kol jednání v rámci GATT. Bylo by 

bláznovství domnívat se, že by se vyspělé státy vzdaly svých obrovských a 

koncentrovaných podpor bez dlouhého a úporného boje.141

III.6.4. Který pilíř je důležitější?

Světová banka vždy kladla důraz na to, aby byly odstraněny zejména 

bariéry přístupu na trhy. Je to z toho důvodu, že došlo-li by к odstranění, přineslo 

by to světovému obchodu daleko větší pozitiva než změny u dalších dvou pilířů. 

Nejednalo by se však o nějaké marginální rozdíly, neboť by podle výpočtů na 

základě dat z různých databází odstranění cel u zemědělských produktů přispělo 

к hospodářskému blahobytu (economic welfare) 12-13krát více než oba zbylé 

pilíře. V případě objemu světového obchodu zemědělskými výrobky by se

138 Hart, Ch. -  Beghin, J. Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade 
Organization, in: Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 236-241.
139 Více o CEPII viz poznámku pod čarou číslo 9.
140 International Food and Agricultural Trade Policy Council. The State o f Play in the Agricultural 
Negotiations: Behind and Beyond the Numbers. December 2005, s. 8.
141 Hart, Ch. -  Beghin, J. Rethinking Agricultural Domestic Support under the World Trade 
Organization, in: Anderson, Martin (eds.), 2006, s. 236.
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odstranění cel podílelo na růstu celými 85 %, zatímco odstranění vývozních 

subvencí by znamenal pro obchod utlumení ve výši 2 % .142

III.6. 5. К  návrhům EU

Tabulka 17: Grafické znázornění hlavních požadavků EU

2000 2003 2005

podpora vývozu ■koncepce paralelismu ■ pravidla pro 
potravinovou pomoc 
- koncepce paralelismu

■ 2013 odstranění 
všech podpor vývozu

přístup na trhy ■postup z Uruguayského 
kola

■postup z
Uruguayského kola
■smíšený koncept 
snižování cel

■maximální snížení 
těch nejvyšších cel o 
60%, průměrně o 
46%

domácí podpory ■zachovat koncept modré 
a zelené schránky

■snížení AMS o 55%
■snížit hranici de 
minimis
■zachovat koncept 
modré a zelené 
schránky

■snížení OTDS o 70%
■snížení AMS o 70%
■80% snížení hranice 
pro de minimis
■limit pro modrou 
schránku ve výši 5% 
celkové produkce

Vývoj návrhů, jež EU v průběhu let předložila, je zajímavý hned 

z několika důvodů. Zpočátku je  zřejmé, že nereformovaná CAP nedává Unii 

velký prostor к předkládání návrhů, jež by obsahovaly podstatné změny. O to více 

lze však později kompromisní návrhy EU interpretovat jako upřímnou snahu o 

pokrok v jednání.

Podpora vývozu

Dalším zajímavým poznatkem je, že EU se soustředila zejména na otázku 

snižování agregované míry podpor (AMS) a na domácí podpory v rámci 

barevných schránek. Na druhou stranu problematika podpor vývozu není 

výrazněji propracovaná. V této oblasti nepředložila EU konkrétní návrh, pouze 

zdůraznila, že pokud ostatní členské státy WTO vznesou požadavek na snížení

142 Anderson, K. -  Martin, W. -  Valenzuela, E. Why Market Access is the Most Important o f 
Agriculture’s Three Pillars’ in the Doha Negotiations. Trade Note 26, Washington DC: World 
Bank, 9.12.2005.
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vývozních subvencí EU, bude ona trvat na reciprocitě v tom smyslu, že i ostatní 

formy vývozních podpor musí být zahrnuty do redukce.

Příčinou toho, proč EU nepředložila konkrétní návrh týkající se vývozních 

subvencí, nebyla pravděpodobně neochota se jich vzdát. Spočívala spíše v tom, že 

EU se nemohla na mezinárodní úrovni zavázat к omezení klíčového nástroje CAP, 

aniž by došlo к reformě politiky. Podíváme-li se na CAP a použijeme-li 

třípilířový přístup uplatněný v rámci jednání WTO (domácí podpory, vývozní 

podpory, přístup na trhy), zjistíme, že reforma CAP přinesla změny zejména 

v prvním pilíři -  tedy v oblasti domácích podpor. Ostatních pilířů se však reforma 

dotýká nepřímo, a to proto, že pokud by se Unie takových podpor vzdala nebo by 

souhlasila s omezením, zbavila by se jednoho ze základních nástrojů САР. O 

následcích zrušení vývozních subvencí bude podrobněji pojednáno v následující 

kapitole.

Evropská unie nicméně zaznamenala veliký úspěch se svou koncepcí 

paralelismu. Ostatní členové WTO sice dokázali EU přinutit, aby se vzdala svých 

vývozních subvencí, ale té se podařilo prosadit zrušení i dalších používaných 

forem podpor vývozu jako např. úvěrů poskytovaných zejména Spojenými státy.

O jejich významu pro liberalizaci mezinárodního obchodu bylo pojednáno výše.

Domácí podpory

Tab u lka  18: Formy domácích podpor EU

EU (v
mil
eur)

zelená
schránka

modrá
schránka

CT AMS FBT AMS využití FBT 
AMS (v %)

1999 - 19 792,1 47 885,7 69 463,0 69

2000 20 661,2 22 222,7 43 654,0 67 159,0 65

2001 20 661,2 23 725,9 39 281,3 67 159,0 58

Zdroj: vlastní výpočty na základě dat z WTO. Green Box Measures. TN/AG/S/10, 8.11.2004; WTO. Total Aggregate 
Measurement o Support. TN/AG/S/13, 27.1.2005; WTO. Blue Box Support. TN/AG/S/14, 28.1.2005; WTO.

Z grafického znázornění lze vyčíst, že Evropské unii hodnoty současné 

celkové AMS (CT AMS) klesají, což se stejným trendem promítá i do 

procentuálního vyjádření využití konečné vázané celkové AMS (FBT AMS). 

Snížení konečné vázané celkové AMS (FBT AMS), o kterém se v současném
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kole jednání diskutuje, by pro EU nemělo být vážnějším problémem. Její úhrnné 

využití se již v roce 2001 pohybovalo na úrovni 58 %. Při / míněném klesajícím 

trendu, ke kterému významným dílem v budoucích letech přispěje i reforma CAP, 

je zřejmé, že Unie má dostatek prostoru к tomu, aby mohla dodržet vlastní návrh 

na snížení konečné vázané celkové AMS (FBT AMS) o 70 %.

Boj za záchranu modré a zelené schránky je v případě EU, jako největšího 

poskytovatele domácích podpor, pochopitelný. To, že EU nakonec přistoupí na 

požadavek, aby modrá schránka podléhala limitu 5 % celkové hodnoty produkce, 

se dá chápat jako ústupek EU, jehož pomocí dosáhne zachování modré schránky. 

Zelenou schránkou se poslední návrh EU vůbec nezabývá. Lze ale předpokládat, 

že EU, stejně jako USA, bude trvat na dalším udržení této schránky, a to navíc 

bez stanovení maximálních stropů. A dále, že se bude bránit tomu, aby došlo ke 

zpřísnění podmínek pro kvalifikaci podpor jako zelených. Znamenalo by to totiž 

ohrožení podpor, které byly díky reformě CAP převedeny ze žluté do zelené 

schránky.

EU podpory de minimis nikdy plně nevyužívala, a proto od počátku trvala 

na tom, aby jejich objem byl co nejvíce snížen. Tato snaha byla namířena zejména 

proti Spojeným státům, které tyto podpory hojně a efektivně využívaly.

Přístup na trhy

Srovnáním Tabulky 4 a 5 vidíme, že se EU se svými návrhy na snižování 

cel pohybuje v rozmezí, které indikuje zpráva předsedy z Hong Kongu. Zároveň 

ale nejde téměř nad rámec toho, co bylo navrženo již v únoru 2003 (viz Tabulka 

3).

Jedním z důvodů, proč návrhy EU v oblasti snižování celních sazeb nejsou 

nijak radikální, by mohly být dopady rozšíření přístupu na evropský trh. Otevření 

trhu bude pro EU znamenat jednak nárůst konkurence, neboť na něj bude mít 

přístup více dodavatelů, což by mohlo mít negativní vliv na samotnou existenci 

některých unijních zemědělců-producentů. Také by mohlo dojít к tomu, že 

obchod v rámci společného trhu na základě principu preference 

„unijního“ produktu bude nepříznivě zasažen. Objem vnitrounijního obchodu se
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zemědělskými produkty by mohl poklesnout s tím, jak se na evropský trh budou 

dostávat zahraniční producenti, kteří nabídnou nižší ceny.143

Je také zajímavé poukázat na trvalou snahu EU prosadit i v tomto kole 

jednání tzv. Uruguayský koncept (tedy průměrné, proporční) snižování celních 

sazeb. Ústupek, ovšem jen dílčí, lze zaznamenat až ve společném americko- 

unijním návrhu z roku 2003. V dalším průběhu jednání zřejmě EU seznala 

neudržitelnost koncepce průměrného snížení všech celních sazeb a přistoupila na 

systém skupin. V něm ovšem použila opět proporční snižování a nikoli 

švýcarskou formuli, která s sebou nese radikální změny.

Stálou snahu EU prosadit do jednání o zemědělství ochranu zeměpisného 

označení, označení původu a regulaci označování produktů s ohledem na ochranu 

spotřebitele, by bylo možno interpretovat také jako jeden z možných nástrojů, 

jenž lze použít jako restriktivní nástroj к omezení přístupu na trh výrobkům, které 

stanovené podmínky nebudou splňovat, a tím pádem i к ochraně vlastní produkce.

143 Francois, J. -  van Meijl, H. -  van Tongeren, F. Economic Implications o f Trade Liberalization 
Under the Doha Round. Centre d’Etudes Prospectives et d’informations Internationales, No 2003 
-  20, Decmber 2003, s. 25-26.
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IV. D o pa d y  r efo r m y  cap  a R ole  w to

IV.1 PROJEVY REFORMY NA EVROPSKÉM A SVĚTOVÉM TRHU

Posoudit dopady reformy CAP na evropský a světový trh včetně modelací 

různých možností, které vzniknou tím, že členské státy EU mohou v rámci limitů 

stanovených na komunitámí úrovni samy určit, jaké procento plateb zůstane 

navázaných na produkci, se zatím odvážila O ECD .144 Tato analýza modeluje 

veškerá data pouze pro 15-ti člennou EU. Další institucí, která analyzovala 

evropskou CAP je americký institut FAPRI.145 Jeho studie není omezena pouze 

pro EU-15 a navíc je také aktuálnější.146 Z dílny Evropské komise pak vyšla 

publikace obsahující předpokládané výhledy pro zemědělské trhy na léta 2005- 

2012, která navazuje na obdobné, průběžně vydávané analýzy pro předchozí 

období.147

Podle institutu FAPRI reforma CAP ovlivní světový trh jen málo. 

К největším změnám dojde pouze v rámci EU, a to zejména v nových členských 

státech v sektoru obilí, masa a mléka. Obchod mezi EU a třetími zeměmi bude 

ovlivněn především změnami v produkci a konzumaci.148

Obecně se dá říci, že snížení intervenční ceny povede к poklesu ceny na 

evropském trhu a současně к poklesu produkce. To znamená nižší ceny pro 

spotřebitele a snížení rozdílu mezi touto cenou a cenou na světovém trhu, což 

povede к lepší vývozní pozici. Se snížením cen také dojde к poklesu produkce. 

Ve výhledu by se však trh s daným produktem měl stabilizovat -  vyšší poptávka 

po produktu, jehož produkce poklesne, by měla opět vést к nárůstu ceny.

144 OECD. Analysis o f the 2003 CAP Reform. 2004.
145 Food and Agricultural Policy Research Institute. Tento institut byl založen byl v roce 1984 
z grantu Kongresu. Jde o spolupráci výzkumných středisek dvou amerických univerzit - Iowa 
State University a University of Missouri-Columbia. Více viz URL: 
<http://www.fapri.iastate.edu/> [cit. 2006-04-10].
146 Fabiosa, J.F., et al. The Impact o f the European Enlargement and Common Agricultural Policy 
Reforms on Agricultural Markets: Much Ado about Nothing?. Center for Agricultural and Rural 
Development Iowa State University, Working Paper 05-WP 382, February 2005.
147 European Commission. Directorate-General for Agriculture. Prospects fo r  Agricultural 
Markets and Income 2005 -  2012. July 2005; European Commission. Directorate-General for 
Agriculture. Prospects fo r  Agricultural Markets and Income 2005 -  2012. Update fo r  the EU-25: 
Scenario analysis on decoupling. December 2005.
148 Fabiosa, J.F., et al. The Impact o f the European Enlargement and Common Agricultural Policy 
Reforms on Agricultural Markets: Much Ado about Nothing?. Center for Agricultural and Rural 
Development Iowa State University, Working Paper 05-WP 382, February 2005, s. 3.
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Změny vyvolané zavedením jednotné platby (SFP) se očekávají zejména 

v sektoru hovězího dobytka. Jednotná platba (SFP), která není určována na 

základě počtu kusů dobytka, znamená přerušení vazby plateb a počtu kusů. 

Krátkodobě dojde к mírnému zvýšení produkce s tím, jak bude se zavedením 

jednotné platby (SFP) bude stoupat počet poražených kusů. Z dlouhodobého 

hlediska ale dojde к poklesu produkce (o 3 % - 4 % v roce 2013), což se projeví 

zvýšením ceny hovězího (o 3 %), což ovlivní spotřebitele natolik, že vzroste 

poptávka po jiném druhu m asa.149 Spíše než na exportu, se zvýšení ceny na 

domácím trhu projeví v nárůstu importu, který tím bude lákán.

V sektoru obilnin dojde ke zmenšení plochy, na kterých jsou plodiny 

pěstovány, a to v důsledku snížení intervenční ceny, zavedení povinného vynětí 

půdy z produkce a jednotné platby (SFP). U obilí určeného na krmivo bude mít 

navíc vliv pokles poptávky, která odráží pokles početnosti stád.

Produkce mléka a sýra by měla vzrůst spolu s nárůstem kvót. Naopak 

produkce másla a jeho cena by měly klesnout z důvodu snížení intervenční ceny.

V nových členských státech dojde vlivem zavedení některých plateb 

к nárůstu nabídky v sektoru obilí, olejnin, kuřecího a vepřového masa, což bude 

tlačit dolů cenu na evropském trhu. Protože zavedení mléčných kvót je pro 

produkci nových členských států omezujícím prvkem, poklesne úměrně tomu i 

počet dojnic. Navíc se tyto státy jako celek z pozice vývozců přesunou na místo 

dovozců, což ovlivní původní členské státy, které mléko dovážely právě z nových 

členských států.

IV. 1.1. Export

Podle propočtů Evropské komise by mělo dojít к nárůstu exportu obilovin 

(v roce 2012 by nárůst měl být téměř 93 % oproti stavu v roce 2003), vepřového 

masa (9 %) a sýra (4 %). Pokles vývozu je naopak předpokládán u hovězího

149 Fabiosa, J.F., et al. The Impact o f  the European Enlargement and Common Agricultural Policy 
Reforms on Agricultural Markets: Much Ado about Nothing?. Center for Agricultural and Rural 
Development Iowa State University, Working Paper 05-WP 382, February 2005, s. 18.
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(73 %) a drůbežího masa (6 %) a másla (36 %).150 Nutno podotknout, že Evropská 

komise při svých výpočtech nevzala v úvahu úplné odstranění vývozních 

subvencí dojednané na úrovni WTO. Ačkoli Komisař pro obchod, Peter 

Mandelson, řekl, že není záměrem Komise využít jednání na úrovni WTO 

к nastartování nové fáze reformy CA P,151 je jasné, že úplné zrušení vývozních 

subvencí vliv na rozhodování zemědělců, zda exportovat či nikoli, mít bude.

Na základě notifikací zasílaných do WTO bylo nejvíce vývozních 

subvencí poskytováno na cukr, máslo, hovězí maso, sýr a hrubozmné 

obiloviny.152 Jak vidíme z výše uvedených predikcí EK, reforma CAP bude mít 

nejmarkantnější vliv na export hovězího masa a másla. Lze se ovšem domnívat, 

navzdory prohlášení Komisaře Mandelsona, že zrušení vývozních subvencí, 

к nimž byla EU donucena v rámci WTO, bude de facto  působit jako další stimul 

к proměně zemědělské produkce. Je tedy nutné počítat jednak s vlivem jednotné 

platby (SFP), která již netlačí produkci vzhůru, ale také s tím, že obdobně by 

mohlo působit i zrušení vývozních subvencí. Dosud si evropští zemědělci byli jisti, 

že budou-li produkovat určité množství zboží, mají zajištěn určitý příjem, a to 

díky stanovené intervenční ceně, případně vývozním subvencím. Nyní však 

farmář dostane určitou sumu v rámci jednotné platby (SFP) a bude pouze na jeho 

úvaze, zda bude pokračovat v produkci, kterou bude vyvážet s tím rizikem, že 

jeho zisk se bude odvíjet od cen na světovém trhu.

Ve všech sektorech, resp. u exportu všech produktů, se tedy kromě zrušení 

vývozních subvencí a reformy CAP (vnitřní faktory) projeví i vnější faktory, mezi 

které patří směnný kurz vůči americkému dolaru, poptávka a cena na světovém a 

evropském trhu.

Podle OECD by se situace na světovém trhu měla vyvíjet vcelku příznivě. 

Počet všech obyvatel na Zemi by se měl stále zvyšovat, i když neporoste tak 

rychle jako dosud. Zároveň by měl narůstat počet obyvatel měst (o 25 % do roku

b0 European Commission. Directorate-General for Agriculture. Prospects fo r  Agricultural 
Markets and Income 2005 -  2012. Update fo r  the EU-25: Scenario analysis on decoupling. 
December 2005, s. 31-35.
151 Viz URL: <http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-l46020-16&type=News> [cit. 
2006-04-10].
152 WTO. Export Subsidy Commitments. Note by the Secretariat. TN/AG/S/8/Rev. 1/Add. 1, 31.1. 
2005.
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2015). Díky předpokládanému ekonomickému růstu se zvýší i kupní síla obyvatel. 

To vše povede к větší konzumaci potravin, a tedy к nárůstu poptávky 

zemědělských produktů. Ceny na světových trzích nemají sice drasticky stoupat, 

ale přesto je čeká pozvolný růst. Předpokládá se dále proměna stravovacích 

návyků -  lidé s dostatečnými příjmy budou poptávat produkty, jež odpovídají 

jejich preferencím a očekávané kvalitě. To znamená zejména nárůst obchodu 

s polotovary a potravinami vysoké kvality.153 Komise očekává obdobný trend 

v nárůstu obyvatel. Podle ní by kolem roku 2025 mělo území EU-25 obývat o 13 

milionů více lidí než dnes, a to s sebou samozřejmě ponese větší spotřebu
154potravin.

Pokud by se ceny na evropském a světovém trhu sbližovaly, otázka 

exportu zemědělských produktů z Unie bez subvencí by byla vyřešena. Co se týká 

zvyšování požadavků spotřebitelů na kvalitu a bezpečnost potravin, EU jim  již 

vykročila vstříc -  označení původu a zeměpisná označení na evropské úrovni, 

požadavky na označování potravin, různé hygienické normy atd. tvoří na 

evropské úrovni fungující systém sloužící к ochraně spotřebitele. I na úrovni 

WTO se EU snaží prosadit společná pravidla zejména pro zeměpisná označení.

Daleko více problematickým zůstává kurz amerického dolaru vůči euru. 

OECD předpokládá, že trend kurzu zůstane po celé předpokládané období 

podobný vývoji na počátku roku 2005, kdy euro vůči dolaru posílilo. Silná měna 

je ovšem pro evropské vývozce značně nepříhodná. V situaci, kdy budou 

odstraněny vývozní subvence, by obrácený trend podpořil snahu o udržení 

stabilního objemu vývozu.

Nutno ovšem podotknout, že situace se v budoucím období může vyvíjet 

zcela jinak. Všechny prognózy, jak OECD, tak Evropské komise a dalších 

institucí, zůstávají pouhými predikcemi. Zemědělský sektor je totiž velice citlivý 

na změny klimatických podmínek a další negativní jevy, jako např. rozšíření

153 OECD -  FAO. Agricultural Outlook 2005-2014. Highlights. 2005, s. 6-25.
154 Tento nárůst má být zejména dílem imigrace. Z dlouhodobějšího hlediska má počet obyvatel 
sledovat sestupný trend. Více viz European Commission. Directorate-General for Agriculture. 
Prospects fo r  Agricultural Markets and Income 2005 -  2012. July 2005, s. 21-22.
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slintavky a kulhavky, nemoci šílených krav nebo ptačí chřipky, jejichž rozsah ani 

dopad nelze dopředu předvídat.

Přesto, že se v současné době nedá zcela přesně stanovit, kolik tun jakého 

produktu se z EU vyveze, lze souhlasit s tvrzením Evropské komise, že podíl 

evropských zemědělských výrobků se na celosvětovém trhu bude snižovat. Je to 

logické -  reforma CAP neobsahuje stimuly к větší produkci a zrušení vývozních 

subvencí к většímu exportu rozhodně nepovede. Komise očekává pokles podílu 

na celosvětovém trhu u obilovin a zejména u mléka a mléčných výrobků (u másla 

a sušeného odstředěného mléka z 20%, resp. 25% v roce 2004 o 10 procentních 

bodů v roce 2014). Z čistého vývozce na čistého dovozce se EU promění v oblasti 

hovězího masa.155

IV. 1.2. Domácí podpory

Jak je již zmíněno výše, reforma CAP ani v náznaku nevede ke snížení 

poskytovaných finančních prostředků. Dochází ovšem к jejich radikálnímu 

přeskupení. Z pohledu EU se doposud monolitní struktura CAP začíná rozpadat 

do dvou základních pilířů -  podpora trhu a rozvoj venkova. Z pohledu WTO 

dochází к přeskupení podpor v rámci tří schránek.

Evropským podporám dosud jasně dominovala žlutá schránka -  mezi 

nejvíce podporované sektory patřily obiloviny, cukr, olivový olej, mléčné 

výrobky, hovězí maso, tabák, víno, ovoce a zelenina. Jak již víme, reforma CAP 

se dotkla všech sektorů kromě dvou posledně vyjmenovaných snížením 

intervenčních cen. Znamená to tedy, že se sníží současná agregovaná míra podpor 

(CT AMS).

Obecný trend, který lze po reformě očekávat, je naznačen v analýze 

OECD.l56Ta předpokládá, že pokles intervenční ceny povede к poklesu objemu 

indikátoru VTPS. ' 7 Radikální snížení se očekává u plateb na obdělávanou plochu

155 European Commission. Directorate-General for Agricultural and Rural Development. 
Directorate G. Economic analyses and evaluation. G.5. Agricultural trade policy analysis. 
Agricultural Commodity Markets. Past Developments and Outlook. February 2006. s. 8-10.
156 OECD. Analysis o f the 2003 CAP Reform. 2004.
157 Více podrobností o indikátoru MPS viz kapitola III.6.3.
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a chovaný dobytek.158 Dramatický nárůst by naproti tomu měly zaznamenat 

platby vyplácené na základě minulých oprávnění, jinými slovy platby v rámci 

nástroje jednotné platby (SFP).159

Podíváme-li se na situaci, jak ji namodeloval Lars Brink 

z asociace IATRC160 (viz Příloha 4), shledáme velmi zajímavé výsledky, a to 

přesto, že počítá jen s EU-15.161 Pokles intervenčních cen se na celkové současné 

agregované míře podpor (CT AMS) projeví daleko podstatněji než bychom 

vzhledem к jejich procentnímu vyjádření mohli očekávat. Radikální změny jsou 

zapříčiněny metodou výpočtu agregované míry podpor (viz Tabulka 6), kdy se 

rozdíl mezi intervenční cenou a pevnou vnější cenou násobí objemem produkce.

V konkrétních číslech to znamená, že snížením intervenční ceny rýže o 50 % se 

agregovaná míra podpor (CT AMS) pro rýži sníží o 96 %. U cukru, kde 

intervenční cena zaznamená 36 % propad, to přinese 67 % pokles agregované 

míry podpor (CT AMS). Stejný trend sleduje sušené odstředěné mléko (44 % 

pokles CT AMS), máslo (44 %) a olivový olej (66 %). U hovězího masa dojde 

dokonce к tomu, že agregovaná míra podpor (CT AMS) bude nulová. Ve 

skutečnosti podpory v sektoru hovězího vyplácené budou, ale v takovém rozsahu, 

který spadá pod de minimis pravidlo,162 tudíž se do agregované míry podpor (CT 

AMS) vůbec nepromítnou.

V úhrnném objemu celkové současné agregované míry podpor (CT AMS) 

se bude jednat o radikální pokles z 39,3 miliardy eur v roce 2001 na 19,4 miliardy 

v roce 2014. V porovnání s konečnou vázanou celkovou agregovanou mírou

158 Analýza uvádí konkrétně dvě hodnoty snížení 78,6% a 54,6. První by platilo, pokud by státy 
uplatnily decoupling ve všech oblastech, druhé pak, pokud by státy plně využily možnosti 
ponechat určité platby navázaná na produkci. Přesně jsou tyto dvě varianty decouplingu vymezeny 
v OECD. Analysis o f the 2003 CAP Reform. 2004, s. 12.
159 Vice viz OECD. Analysis o f the 2003 CAP Reform. 2004, s. 39.
160 IATRC (International Agricultural Trade Research Consortium) bylo založeno společným 
projektem amerických univerzit a federálního ministerstva zemědělství v roce 1980 jako 
neformální asociace odborníků na zemědělskou politiku a ekonomiku. Od roku 1990 se aktivit
v rámci asociace účastní odborníci z Kanady, které podporuje kanadské ministerstvo zemědělství. 
Více viz URL: <http://www.iatrcweb.org/> [cit. 2006-04-10].
161 Brink, L. WTO Constraints on U.S. and EU Domestic Support in Agriculture: Assessing the 
October 2005 Proposals. International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC), 
December 2005.
162 A to ještě nutno poznamenat, že Brink už počítá se sníženým de minimis na 2,5% hodnoty 
produkce.
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podpor (FBT AMS), která pro rok 2001 činila 67,2 miliardy eur, to znamená 

pokles o 71 %.

Snížení intervenční ceny je obvykle vyrovnáno zvýšením přímých plateb. 

Ty dosud spadaly pod modrou schránku, ale tím že budou vypláceny na základě 

jiné systematiky -  jednotné platby (SFP), která neodvozuje výši platby od 

vyprodukovaného objemu, přejdou do rámce zelené schránky. Podle Larse Brinka 

budou podpory v rámci modré schránky naprosto minimální -  na hranici 3,7 

miliardy eur v roce 2014.163 Srovnáme-li to s rokem 2001 (viz Tabulka 18), kdy 

výše těchto podpor činila 23,7 miliard, vidíme razantní skok o 85 %.

I nadále tedy bude EU využívat všech tří schránek -  stále jsou nastaveny 

intervenční ceny např. u obilovin, rýže nebo hovězího, které spadají pod žlutou 

schránku; určitou limitovanou část některých přímých plateb mohou státy nechat 

navázané na produkci, které tím pádem zůstávají v modré schránce.

Následující tabulka shrnuje vše, čím jsme se zabývali na předchozích 

řádcích a zároveň znázorňuje odhad, jak by si EU mohla stát v otázce celkových 

podpor (OTDS). Návrh podaný Spojenými státy na snížení celkových podpor o 

75 % by pro EU neznamenal žádnou hrozbu dalších redukcí, pokud bychom jako 

referenční rok stanovili 2001. Návrh EU na 70 % snížení pak dokonce přináší 

jistotu ve formě jakési rezervy 10 miliard eur.

163 Výpočet je založen na oznámení Evropské komise, že v roce 2012 bude 90 % všech přímých 
plateb v sektoru plodin, mléka, hovězího a jehněčího masa součástí jednotné platby (SFP), a dále 
na maximálním stropu objemu jednotné platby (SFP). který je stanoven pro každý členský stát 
Nařízením Rady č. 1782/2003. Hodnotu součtu jednotlivých maximálních stropů převzal 
z publikace CAP Monitor, která je vydávána společností Agra Europe Ltd., ale není volně 
dostupná na internetových stránkách. Z tohoto důvodu nebylo možné tuto hodnotu ověřit přímo u 
prvotního zdroje. Údaje uvedené v Nařízení Rady č. 1782/2003 se totiž od jím  používané výchozí 
hodnoty maximálních stropů liší v součtu o 2.5 miliardy eur. Brink tedy operuje s hodnotou 33,2 
miliard eur, která by měla představovat 90 % všech přímých plateb, jež jsou součástí jednotné 
platby (SFP). Z daných hodnot získává údaj pro 100 % všech přímých plateb, 36,9 miliard. 
Rozdílem (36,8-33,2) je hodnota objemu modré schránky. Z metody výpočtu je jasné, že zmíněná 
odchylka 2,5 miliardy nebude mít velký vliv.
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Tabulka 19: Návrhy na snížení celkových podpor (OTDS) a jejich dopad

Výše celkových podpor (OTDS) -  základ pro 
výpočet 2001

mld
eur

Výše celkových podpor (OTDS) -  
předpoklad 2014

mld
eur

FBT AMS 67,2 CT AMS 19,4

m odrá schránka 23,2 m odrá schránka 3,7

de minimis -  pro konkrétní produkty,
5%  hodnoty p rům ěrné  produkce 2000-2002 12,2 de minimis -  pro konkrétní produkty 0,2

de minimis -  pro nespecifikované produkty, 
5%  hodnoty p rům ěrné  produkce 2000-2002 12,2 de minimis -  pro nespecifikované 

produkty 0,6

celkem  OTDS 114,8 celkem  OTDS (A) 23,9

návrh na snížení OTDS o 75%  -  USA (B) 28,7 B-A 4,8

návrh na snížení OTDS o 70%  -  EU (C) 34,4 C-A 10,5

Zdroj: Brink, L. WTO Constraints on U.S. and EU  Domestic Support in Agriculture: Assessing the October 2005 
Proposals. International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC), December 2005

Pomůže rozšíření?

Ač to na první pohled vypadá jako nesmysl, může být rozšíření EU o 10 

států středovýchodní Evropy, pokud jde o počítání domácích podpor, přínosem. 

Při výpočtech u pravidla de minimis a modré schránky se totiž používá hodnota 

produkce, od níž se limity odvíjejí. V dokumentech, které upravují výpočty, je 

ovšem určení, ze kterého roku bude brána hodnota produkce, vymezeno velmi 

vágně. Podpory de minimis upravuje Dohoda o zemědělství (URAA) v článku 6, 

odst. 4, který hovoří o „relevantním roce“ . Zatím se pro účely notifikací Světové 

obchodní organizaci postupovalo tak, že ohlašované podpory se poměřovaly 

s hodnotou produkce dosažené v roce notifikace. Pokud by tedy pravidla zůstala 

stejná i nadále, bude se v budoucnu počítat de minimis z hodnoty celkové 

produkce EU-25.

U modré schránky, jejíž 5 % hranice byla dohodnuta rámcovou dohodou 

ze srpna 2004, se hovoří o „historickém období“, jež má být určeno v další fázi 

jednání. V tomto případě pravděpodobně nelze očekávat, že by referenčními roky 

mohly být stanoveny léta 2004 či dokonce 2005, tedy rok rozšíření a následující.
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IV.2 ROLE WTO V PROCESU REFORMY CAP

Koncem 80. let začala na úrovni GATT jednání o liberalizaci 

v zemědělském sektoru. Nebyla zdaleka jednoduchá a trvala celých šest let.

V jejich průběhu došlo uvnitř EU v roce 1992 к reformě CAP, označované podle 

tehdejšího komisaře pro zemědělství jako McSharryho reforma. Už tehdy se 

začalo diskutovat o tom, zda lze tvrdit, že jednání na mezinárodní úrovni v rámci 

GATT přímo ovlivnila proces reformy.

Teorie se již dlouho zabývá tím, jak se vzájemně ovlivňují jednání na 

mezinárodní úrovni a domácí politika. Propracovanou je teorie tzv. dvouúrovňové 

hry (the two-level game) Roberta Putnama.164 Již dříve se samozřejmě objevily 

názory, že domácí (národní) a mezinárodní politika jsou „jaksi“ propojeny.16̂  Na 

stejnou podstatu mířila i teorie tzv. spillover efektu, kterou představil Karl 

Deutsch a Ernst Haas v 50. letech. Současně s teorií Roberta Putnama se objevily

i teorie, které s ní mají společné prvky. Kenneth A. Shepsle používal při analýze 

strategie zákonodárce, který se účastnil hry v zákonodárném sboru a volební hry, 

termín interconnected games. James E. Alt a Barry Eichengreen nabídli určitou 

typologii propojených her -  paralelní (the parallel game) a překrývající se (the 

overlapping game). V paralelních hrách hrají stejní hráči proti sobě v různých 

oblastech, v překrývajících se hrách naopak určitý hráč čelí ve stejný čas různým 

protihráčům a strategie, kterou zvolí pro jednu z her ovlivňuje strategii, kterou lze 

použít ve druhé hře.166

Putnamova teorie dvouúrovňové hry se zakládá na pravidle, že jeden hráč 

(vyjednávač) se snaží o maximalizaci zisku v jedné oblasti na dvou úrovních -  

mezinárodní a domácí/národní. Postavení vyjednávače je ovlivňováno jeho 

vlastními motivy, mezi něž Putnam řadí snahu o udržení či zlepšení svého

164 Putnam. R.D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of the Two-Level Game. 
International Organization. 1988, vol. 42, no. 3.
165 Teorie, kterou představil James Rosenau (Toward the Study o f National -  International 
Linkages, 1969). Viz Putnam, R.D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of the Two- 
Level Game. International Organization, 1988, vol. 42, no. 3, s. 430.
166 Putnam, R.D. Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of the Two-Level Game. 
International Organization, 1988, vol. 42, no. 3, s. 441.
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postavení na domácí scéně pomocí úspěchů na mezinárodní scéně, snahu o využití 

mezinárodních jednání к provedení určité akce na domácí scéně, do třetice snahu 

o prosazení vlastních představ na mezinárodní scéně. Mezi jeho základní premisy 

patří, že mezinárodní tlak podporuje změny na domácí scéně. Dokonce říká, že 

někdy je jejich nezbytnou podmínkou. Prostor pro dohodu, kterou vyjednávač 

může na mezinárodní úrovni uzavřít, je ovšem limitován tím, že taková dohoda 

musí být na domácí úrovni přijata (schválena či dokonce ratifikována). Prostor 

pro možnou dohodu je tedy značně závislý na tom, jaký je poměr domácích 

odpůrců a zastánců dohody. Z tohoto hlediska hraje značnou roli také to, jakou 

hodnotu/přínos bude dohoda mít, respektive jaké budou náklady v případě jejího 

neschválení. Putnam vyslovuje předpoklad, že čím menší budou náklady 

v případě odmítnutí dohody, tím menší prostor pro dohodu na mezinárodní úrovni 

bude vyjednávač mít.

S touto teorií operuje Robert L. Paalberg,167 který se snaží o analýzu vlivů 

v případě jednání o zemědělství na úrovni WTO, a příkladem mu je Uruguayské 

kolo. Podle něj závazky, na nichž se účastníci jednání shodli, byly zřetelně 

limitovány možnostmi národních zemědělských politik. Říká, že jednání nebylo 

úspěšné, dokud EU neschválila MacSharryho reformu. Reforma zemědělské 

politiky na národní úrovni tak vytvářela prostor mezinárodní dohodu. Paalberg 

tedy dává přednost tomu, že hra spíše začíná na domácí úrovni, která se tak stává 

určující i pro mezinárodní scénu. Zavrhuje všechny argumenty obhájců teze, že 

mezinárodní tlak iniciuje změnu na domácí scéně. V případě EU dokonce vyvrací 

tvrzení, že reforma CAP mohla být motivována současně probíhajícím kolem 

jednání. Argumentuje, že MacSharryho reforma byla stvořena odborníky Komise, 

kteří vůbec nepatřili do skupiny zabývající se problematikou Uruguayského kola, 

a v rámci jednání mezi EK a Radou vůbec nebyl vliv GATT zmíněn.

Na Paalbergovu stranu se staví i jin í akademici. Giovanni Anania jde 

dokonce tak daleko, že tvrdí, že reforma zemědělské politiky byla čistě domácím 

dílem a jejímu obsahu se musela Dohoda o zemědělství (URAA) přizpůsobit.

167 Paalberg, R.L. The Uruguay Round and Agriculture: International Path to Domestic Policy 
Reform?. Harvard University. Faculty of Arts and Sciences. The Weatherhead Center for 
International Affairs, January 1996.
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Podle něj by totiž EU nikdy nedala souhlas к takové dohodě na úrovni GATT, jež 

by nebyla kompatibilní s je jí koncepcí C A P .168 Zamyslíme-li se nad těmito 

myšlenkami, přinese to velice zajímavý výsledek. Totiž, že EU je natolik silným 

hráčem na mezinárodní obchodní úrovni, že je to ona, kdo klade podmínky 

konečné dohodě. Nelze popřít, že v zemědělském sektoru patří Evropa ke světové 

špičce -  je druhým největším vývozcem a prvním největším dovozcem potravin a 

těžko by jakákoli změna mohla být prosazena bez jejího souhlasu, ale na druhou 

stranu je vliv ostatních zemí (Spojené státy americké, Austrálie, Japonsko, 

Brazílie, rozvojové země) zcela neopominutelný, zvláště když v rámci jednání 

vytváří skupiny hájící společné zájmy (např. Cairns group, G 20).

Na opačné straně názorového spektra stojí odborníci, kteří tvrdí, že proces 

jednání a jeho výsledek na úrovni mezinárodní tlačí na změny na úrovni EU. 

Autoři Coleman, Tangermann169 do určité míry vycházejí také z Putnamovy teorie 

a používají některé pojmy z jeho terminologie, ale zároveň tvoří svou vlastní 

teorii autonomních propojených her (autonomous linked games). Podle nich totiž 

není možné na jednání o zemědělství Putnamovu teorii bezezbytku použít. 

Mezinárodní jednání se podle nich odehrává na úrovni GATT-EU-členské státy; 

jednání o reformě CAP na úrovni EU-členské státy. Tato jednání se zásadně 

odlišují svým obsahem, společného mají jen jednoho hráče -Evropskou komisi. 

Změna či určitý výsledek dosažený v rámci jednoho jednání ovšem znamená 

(může znamenat) změnu podmínek či situace v případě druhého jednání. Jednání 

jsou tedy do určité míry vzájemně odvislá (linked), ale nadále zůstávají ve své 

formě samostatná (autonomous). Vyplývá z toho tedy, že Evropská komise může 

jako společný hráč pro obě hry využít tohoto postavení a manipulací jedné hry 

ovlivnit druhou.

Beze změny své politiky neměla EU, dle jejich tvrzení, žádný prostor na 

vyjednávání a její odmítavý postoj к předloženým návrhům ostatních států vedl

IĎ8 Anania, G. The WTO Negotiation on Agriculture and the Common Agricultural Policy. 
Dipartimento di Economia e Statistica, Universita della Calabria, 2001, p. 5.
И)<> Coleman, W.D. -  Tangermann, S. The 1992 CAP Reform, the Uruguay Round and the 
Commission: Conceptualizing Linked Policy Games. Journal o f Common Market Studies, 
September 1999, vol. 37, no. 3.



ke kolapsu jednání GATT na konci roku 1990. Tlak na státy EU, aby souhlasily se 

změnou CAP, následně zesílil, protože hrozilo, že EU jako celek bude na 

mezinárodní úrovni oslabena.170 V době přípravy reformy z roku 1992 tak byla 

EK obrazně řečeno „mezi dvěma mlýnskými kameny“ -  potřebovala se 

dohodnout se svými partnery v GATT a zároveň dosáhnout shody v rámci EU, 

kde návrhy na jakoukoli reformu CAP narážely na silný odpor některých 

členských států. Reforma CAP musela přinést takové nástroje, které by 

odpovídaly požadavkům kladeným na úrovni GATT, ale zároveň řešily domácí 

problémy. Podle Colemana, Tangermanna MacSharryho reforma CAP splnila 

pouze první úkol. Rozšiřovala prostor Evropské komise pro dohodu v rámci 

GATT, ale v zásadě nevedla ke snížení objemu vynakládaných prostředků, ačkoli 

finanční náročnost CAP byla formálně prezentována jako jeden z důvodů reformy. 

A to je podle nich jasným důkazem, že hlavním stimulem reformy byla jednání 

v rámci GATT.171

Coleman, Tangermann se odvážili předpovědět dva možné scénáře vývoje 

po roce 1999. V případě, že EU přijme další reformu CAP ještě před zahájením 

nového kola jednání WTO, bude tato reforma již odpovídat požadavkům, které 

jsou na EU kladeny. Druhý scénář kopíruje vývoj na přelomu 80. a 90. let a velmi 

připomíná situaci současného kola jednání -  tedy, že jednání v rámci WTO 

začnou bez předchozí změny v CAP a, aby EK mohla vůbec s nějakými návrhy 

souhlasit, bude muset nejprve dojít ke změně v koncepci CAP.172

Všechny zmíněné teorie, kromě Putnamovy, byly vytvořeny na základě 

znalosti průběhu a výsledku jednání Uruguayského kola jednání. S určitou licencí 

o nich můžeme uvažovat i v současnosti. Která z nich lépe odpovídá nedávnému a 

současnému vývoji? Částečně všechny a zcela žádná.

170 Coleman, W.D. -  Tangermann, S. The 1992 CAP Reform, the Uruguay Round and the 
Commission: Conceptualizing Linked Policy Games. Journal o f Common Market Studies, 
September 1999, vol. 37, no. 3, s. 395.
171 Coleman, W.D. -  Tangermann, S. The 1992 CAP Reform, the Uruguay Round and the 
Commission: Conceptualizing Linked Policy Games. Journal o f Common Market Studies, 
September 1999, vol. 37, no. 3, s. 401-403.
172 Coleman, W.D. -  Tangermann, S. The 1992 CAP Reform, the Uruguay Round and the 
Commission: Conceptualizing Linked Policy Games. Journal o f Common Market Studies, 
September 1999, vol. 37, no. 3, s. 403.
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Reforma CAP byla provedena v dílčích krocích. Agenda 2000 předcházela 

začátku současného kola jednání WTO. Takový postup by mohl odpovídat tomu, 

že EU počítala sjednáním  na úrovni WTO o zemědělství a učinila první kroky 

reformy ještě před jeho začátkem. Mezi důvody, které Komisi vedly к předložení 

návrhů zmíněného balíčku reforem, jsou ovšem uvedeny větší liberalizace 

světového obchodu, rozšíření EU, dosažení stability na trzích některých produktů, 

přizpůsobení CAP požadavkům spotřebitelů a větší důraz na životní prostředí. 

Konkrétní odkaz na jednání v rámci WTO tak v Agendě 2000 chybí. Proces tedy 

začal, přesně podle Paalbergovy teorie, hrou na domácí scéně.

Ukázalo se ale, že Agenda 2000 nestačí. Požadavky některých členských 

států však byly již od počátku jednání velmi radikální: úplné zrušení exportních 

subvencí -  Indie, Caims Group; podstatné snížení cel -  USA, země ACP; strop na 

podpory ve žluté a restrikce podpor zelené schránce -  G-20; úplné zrušení zelené 

schránky -  země ACP; úplné zrušení modré schránky -  G-20, země ACP. Navíc 

se zjistilo, že změny zavedené Agendou 2000 v některých sektorech nepřinášejí 

očekávané výsledky. Oboustranný tlak tak vedl EK к návrhu dalších reformních 

kroků, které byly Radou schváleny v roce 2003. Komise sice ve svém návrhu 

nového nařízení z ledna 2003 zmiňuje jako tři základní cíle další reformy zlepšení 

konkurenceschopnosti evropského zemědělství, prohloubení orientace na trh a 

posílení rozvoje venkova. Zároveň ale přiznává, že přerušení návaznosti plateb na 

produkci (decoupling) umožní EU na úrovni WTO maximalizovat vyjednávači 

prostor, což usnadní prosazení vlastních požadavků. Podle Komise je „decoupling 

zásadním prvkem ve snaze EU dosáhnout nejlepší dohody pro evropský model 

zemědělství.“ Reforma tak má „napomoci ubránit CAP ve WTO.“ 173 WTO tedy 

rozhodně sehrála roli jednoho z faktorů, který podpořil rozhodnutí přijmout 

změny CAP. Vidíme tedy, že z teorie Colemana, Tangermanna lze využít koncept 

autonomních spojených her, ve kterém jedna úroveň (EU) ovlivňuje druhou 

(WTO).

173 Commission of the European Communities. Proposal fo r  a Council Regulation Establishing 
Common Rules fo r  Direct Support Schemes under the Common Agricultural Policy and Support 
Schemes fo r  Producers o f Certain Crops. COM (2003) 23, 21 January 2003, s. 3-5.
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Anania má zase jistě pravdu v tom, že hlas EU bude důležitý i v tomto 

kole jednání. Jde o to, nakolik bude slyšet. Je totiž nutné si uvědomit, že současné 

kolo je jiné než předchozí. Mění se pozice EU a Spojených států, které přestávají 

být hlavními určovateli konečné dohody, jak tomu bylo v Uruguayském kole. 

Naopak pozice afrických států (skupina ACP), Brazílie, Indie a dalších států 

sdružených v různých skupinách (Caims Group, G-20) sílí a s jejich hlasem je 

nutné počítat. Od krachu jednání v Cancúnu je jasné, že se s touto změnou oba 

velcí hráči (EU a USA) budou muset vyrovnat a přizpůsobit se j í .174

Zmíněné teorie se ovšem nezabývají rozlišením elementů ovlivňujících 

reformu jako skutečnost a obsah reformy. Reformu i je jí obsah sledují dohromady 

jako nedílný celek. Z hlediska vlivů, které na ně působí či mohou působit, je lze 

ovšem teoreticky posuzovat odděleně a individuálně. Jednání na úrovni WTO lze 

zcela jistě přičíst vliv na to, že EU к reformě přistoupila. Jak shora vidíme, stav, 

ve kterém se nacházela CAP po Agendě 2000, neumožňoval Unii vytvořit prostor 

pro jednání. EU bylo navíc jasné, že by takovou CAP jen velice těžko ubránila 

vůči radikálním požadavkům ostatních států, které volaly zejména po omezení 

hojně poskytovaných domácích podpor. Podoba zemědělské politiky před 

Agendou 2000 byla s ohledem na jednání v rámci WTO zcela neudržitelná. 

Můžeme tedy říci, že Agenda 2000 byla (také) reakcí na, v blízké budoucnosti 

začínající, jednání ve WTO. Nesmíme však tento vliv jednání WTO přeceňovat či 

považovat za jediný a zapomínat na další jevy, které tlačily na reformu -  rozšíření

o 10 států, ochrana životního prostředí, nároky spotřebitelů atd.

Obsah reformy si však určila Evropská komise autonomně. Musela totiž 

přijít s řešením, které je v souladu s cíli obsaženými v Římské smlouvě (zejména 

s cílem zajistit odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva) a 

požadavky na ochranu a zlepšování životního prostředí. Takové řešení dále 

muselo vyhovovat vzrůstajícím nárokům spotřebitelů; zejména ale muselo být 

takové, aby bylo přijatelné jak pro členské státy bránící štědrou CAP, tak pro státy 

požadující zásadní změnu, které o reformě společně rozhodují v Radě.

174 Woods, D. After Cancún -  Should the WTO be reformed?. European Policy Centre. Challenge 
Europe Online Journal, iss. 10, 2003.
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Podpůrným argumentem pro tvrzení o samostatném určování podoby CAP 

je objem finančních prostředků vynaložených na tuto politiku, který se oproti 

minulosti výrazněji nezmenšuje. Pokud by totiž podoba reformy měla odpovídat 

tlakům ostatních států WTO, musely by být podpory odstraněny úplně. Na úrovni 

WTO u domácích podpor EU teprve v roce 2003 přichází s návrhem na 55 % 

snížení konečné vázané celkové AMS (FBT AMS). V té době si to rozhodně 

mohla dovolit, neboť této hranice, která byla Unii stanovena, zdaleka 

nedosahovala a objem současné celkové AMS (CT AMS) se pohyboval v roce 

2001 na úrovni 58 % konečné vázané AMS (FBT AM S).175 V roce 2005, po 

reformě CAP, může Unie nabízet daleko víc -  70 %, aniž by tím sama byla 

jakkoli dotčena (viz výše). Oproti roku 2003 se to ale jeví jako dalekosáhlý 

ústupek těm státům, které žádají snížení dotací EU domácím zemědělcům. Ve 

skutečnosti se ovšem částka věnovaná na kapitolu zemědělství evropského 

rozpočtu nijak dramaticky nesníží. Zavedením konceptu jednotné platby na farmu 

(SFP) dokázala Unie využít výhod systému počítání domácích podpor v rámci 

WTO a přitom zajistit, aby tok peněz do CAP neustal. Finanční břemeno se po 

reformě CAP přesunulo do zelené schránky. Tu bude EU velice houževnatě bránit. 

A to i přes kritiku některých zemí, které tvrdí, že i zelené podpory, které sice a 

priori nejsou nastaveny jako produkční stimuly, mají potenciál ovlivnit trh a tržní 

chování zemědělců a dalších subjektů na zemědělském trhu. Podobně se Unie 

bude zastávat modré schránky, i když zřejmě přistoupí na omezení jejího rozsahu, 

protože ta bude nadále pohlcovat část přímých plateb, o kterých členské státy EU 

rozhodnou, že zůstanou navázané na produkci.

Lze tedy na druhou stranu připustit, že EU byla při konstrukci reformy 

CAP ovlivněna reálnou existencí konceptu schránek na úrovni WTO a nové 

nástroje CAP navrhla tak, aby podmínky pro kvalifikaci podpor pod jednotlivé 

schránky byly splněny. Tím se ovšem vliv WTO na reformu CAP vskutku 

vyčerpal.

Reforma CAP se dotýká domácích podpor zemědělství. Vůbec ale přímo 

neřeší vývozní subvence a celní ochranu trhu. Vcelku radikálním ústupkem EU se

175 Srovnej Tabulky 15 a 18.
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proto jeví přistoupení na požadavek zrušení vývozních subvencí. Musíme na tento 

krok ovšem hledět i z toho úhlu, že vývozní subvence EU v posledních letech 

setrvale klesaly v absolutních číslech,176 jejich podíl na všech podporách také 

klesal177 a v příštím období se očekává, jak je uvedeno výše, spíše pokles exportu 

z EU. Unie také dosáhla toho, že i další formy vývozních podpor budou 

odstraněny. Navíc EK může částku vyčleněnou na jednotnou platbu (SFP), která 

není limitována žádným vnějším faktorem (např. výsledkem jednání WTO, pokud 

zůstane zelená schránka bez maximálních stropů), navýšit právě o to, co by 

vyplatila jako vývozní subvence. Je sice pravda, že vývozní subvence byly 

koncentrovány na určité (vyvážející) subjekty a jejich podřízením režimu 

jednotné platby (SFP) by byly pokryty i jiné subjekty. Nic to ale nemění na tom, 

že možnost, jak „dostat“ peníze к zemědělcům, je  i nadále alespoň do určité míry 

zachována.

Lze očekávat, že EU využije zmíněných ústupků -  snížení domácích 

podpor, zrušení vývozních subvencí -  к tomu, aby prosadila vlastní představy 

v otázce přístupu na trhy. Tento trade-off je vcelku důmyslný, protože vlastní trh, 

resp. jeho ochrana, je pro existenci a vývoj zemědělského sektoru mnohem 

důležitější. Unie v oblasti snížení cel nabízí jen „kosmetické“ úpravy -  snížení cel 

v průměru o 46 %, u nejvyšších sazeb o 60 %. Jedná se ale o maximální přípustné 

clo, nikoli používané, takže výsledný dopad navrhovaného snížení sazeb by byl 

mnohem mírnější. Navíc EU navrhuje 8 % hranici pro tzv. citlivé produkty, což
* 178dálekosáhle rozmělní efekt navrhovaného snížení celní sazby. Znamenalo by to, 

že ochrana vlastního trhu by zůstala na úrovni, která by se od současné mnoho 

nelišila.

Vidíme tedy, že určitý vliv jednání na úrovni WTO lze připustit. Koncept 

autonomních propojených her Colemana a Tangermanna lze s určitou výhradou 

využít i dnes. Dle mého názoru musíme ovšem rozlišovat mezi reformou jako 

skutečností a jejím obsahem. EU přistoupila к reformě pod tlakem na úrovni

176 Srovnej Tabulka 10.
177 Srovnej Tabulka 12.
178 Srovnej kapitolu III.6.2.
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WTO, což dokazuje odvislost úrovně evropského jednání od jednání ve WTO. 

Zároveň ale nesmíme zapomínat na další, vnitřní faktory.

Při přípravě obsahu reformy CAP šlo spíše o autonomní hru na úrovni EU 

se slabou odvislostí na podmínky na úrovni WTO. Reformou zemědělské politiky 

dosáhla Unie toho, že domácí podpory budou z valné části spadat do zelené 

schránky, což znamená, že nebudou podléhat omezujícím limitům. Přesto, že se 

jejich objem nesnížil, bude tento přesun podpor interpretován jako ústupek ze 

strany EU, za který by mohla získat výhodnější postavení při jednání o celních 

sazbách. К tomu přispěje i souhlas EU s odstraněním všech forem vývozních 

subvencí. Komise se tedy bude snažit využít reformy, respektive jejích přínosů, 

к tomu, aby na úrovni WTO dosáhla lepších výsledků. Zdá se tedy, že spíše 

jednání v rámci WTO je závislé na hře odehrávající se na evropské scéně.
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V. ZÁVĚR
Oblast zemědělské politiky se v poslední dekádě dynamicky vyvíjí nejen 

na úrovni evropské, ale i světové. Reforma CAP nepřišla náhle a jednorázově. 

Jednalo se o postupné kroky, které více či méně směřovaly ke snížení závislosti 

zemědělství na dotacích spojených s produkcí, ke zvyšování ochrany životního 

prostředí či ke zlepšování úrovně života ve venkovských oblastech. Dnešní, ale 

zcela jistě nikoli konečná a definitivní podoba CAP daleko více odpovídá 

požadavkům společnosti na moderní zemědělství -  kdy je kladen velký důraz na 

ochranu životního prostředí, zacházení se zvířaty, péči o krajinu atd. Cum grano 

salis by se o zemědělcích dalo hovořit jako o správcích venkova, kteří spíše, než 

jen a pouze produkovat, mají za úkol být dobrými hospodáři veřejného statku -  

venkova. I z tohoto důvodu lze nahlížet na jednotnou platbu (SFP) jako na jakousi 

odměnu za tuto službu.

Hlavním přínosem jednotné platby na farmu (SFP) přerušení vazeb mezi 

dotacemi a produkcí (tzv. decoupling), což povede к prosazení zákonů trhu a 

s tím к dalším vítaným důsledkům jako je např. snížení přebytečné produkce, 

nadměrného využívání půdy. Pozitivním prvkem reformy je nástroj finanční 

disciplíny a modulace, pomocí které se platby budou postupně snižovat a část 

takto získaných prostředků bude převedena do nově vzniklého druhého pilíře 

CAP -  politiky rozvoje venkova. Nadšení ze zmíněných změn je ovšem zkaleno 

tím, že v rámci konceptu jednotné platby (SFP) mají jednotlivé členské státy stále 

určitou volnost a mohou ve stanovených sektorech zachovat nějaké procento 

produkce navázané na produkci, což samozřejmě výsledný efekt celé reformy 

rozmělňuje. Dále je možno zaznamenat politováníhodné snížení prostředků na 

politiku rozvoje venkova na léta 2007-2013, které je důsledkem současných 

problematických jednání o finanční disciplíně.

Přesto, porovnáme-li podobu zemědělské politiky EU před deseti lety a 

dnešní stav, musíme ocenit velikou změnu, kterou tato politika prošla. Jádro 

reformy se dle mého názoru schovává ve větší orientaci na trh, která byla 

dosažena zavedením jednotné platby (SFP), a v zavedení požadavků cross 

compliance, které navzdory kritice představují určitý minimální standard, který
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platí pro všechny. Pokrokem je rozdělení CAP do dvou pilířů, přičemž lze 

očekávat, že pilíř zaměřený na politiku rozvoje venkova v budoucnu získá na 

svém významu. I přes snížení finančních prostředků putujících do tohoto pilíře se 

domnívám, že touto strukturální změnou byla CAP postavena na daleko 

stabilnějších a požadavkům společnosti odpovídajících základech.

Troufám si proto odmítnout tvrzení, že by reforma byla jen  jakýmsi 

kosmetickým zákrokem, jehož cílem je vytvořit pouhý dojem snahy o změnu 

CAP nejen uvnitř EU, ale i navenek vůči ostatním státům. Je sice pravda, že 

finanční náročnost CAP se ani po reformě nijak dramaticky nesnižuje, ale musíme 

vzít v potaz odlišné zacílení podpory. Nutno ovšem připustit, že při vnějším 

pohledu se může zdát, že jde jen o účelové přesuny finančních prostředků. Proto 

se zřejmě ozývá kritika zelené schránky, která je  používána pro klasifikaci podpor 

v rámci WTO.

Vývoj zaznamenala zemědělská politika i na světové úrovni -  úrovni 

WTO, která slouží jako platforma pro vyjednávání o další liberalizaci obchodu i 

se zemědělskými produkty. Nové kolo jednání z Dauhá se ukázalo být jako velmi 

náročné a zdlouhavé. Požadavky jednotlivých států v rámci tří pilířů -  domácí 

podpory, vývozní podpory, přístup na trhy -  se od počátku velice lišily a po 

dlouhou dobu se zdálo, že shoda snad ani není možná. Teprve jednání v Hong 

Kongu v prosinci 2005 představovalo posun a v nadcházejících měsících snad 

dokáží zainteresované státy dosáhnout přijatelného řešení.

Kapitola o jednání na úrovni WTO a zhodnocení dosud dosažených 

výsledků obsahuje i pohledy EU na řešení v rámci jednotlivých pilířů jednání. 

Díky tomu můžeme sledovat jejich vývoj. Zpočátku se EU bránila zásadnějším 

změnám. Situace na domácí scéně jí  totiž nedávala mnoho prostoru pro 

vyjednávači manévry. Postupně ale, se změnou vlastní zemědělské politiky, 

mohla v některých oblastech vyhovět nárokům ostatních států, jejichž vliv 

v posledním kole jednání nabývá na významu, a tím získat i lepší vyjednávači 

pozici v některé z dalších otázek. Konkrétně to vypadá tak, že EU ustoupí 

v otázce vývozních subvencí a domácích podpor. Na druhou stranu lze ale
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očekávat, že v oblasti snižování cel bude EU trvat na takovém konceptu, který 

nebude znamenat zásadnější průlom do současné situace. Tedy, že EU bude i 

nadále udržovat protekcionistický přístup. Může se j í  to podařit např. tím, že 

dokáže prosadit vysoké procento tzv. citlivých produktů. V případě vývozních 

subvencí byl zmíněn fakt, že setrvale klesá jejich objem a s ním i jejich význam. 

Navíc lze očekávat, že objem vývozu evropských produktů bude klesat s tím, jak 

začne působit nástroj jednotné platby (SFP) na samotné zemědělce, kteří již 

nebudou pobízeni к další produkce. Otázka domácích podpor pak byla vyřešena 

reformou CAP, díky níž se většina vyplácených podpor přesunula ze žluté do 

zelené schránky, jež prozatím nepodléhá žádným limitům, a díky níž byly opět 

sníženy intervenční ceny pro některé komodity. Vzdání se vývozních subvencí a 

příslib snížení domácích podpor (žluté schránky) by tedy Unii nemělo hlouběji 

zasáhnout.

Poukázala jsem i na některé další problematické oblasti, které doprovází 

jednání na úrovni WTO. Jedná se zejména o výpočty agregované míry podpor 

(AMS), která je základem pro jednání o domácích podporách, příp. o celní sazby, 

u kterých se vyjednává o tzv. maximálních přípustných clech a nikoli o 

používaných celních sazbách. Dojednané snížení pak nemá ve skutečnosti takový 

dopad, jaký by na první pohled mohl být očekáván.

Předchozí kolo jednání na úrovni WTO bylo impulsem pro teoretiky, kteří 

se zabývali otázkou provázanosti procesu reformy na úrovni EU a jednání o 

zemědělství na úrovni WTO. Jak už to ovšem u teorií bývá, neexistuje jen jedna, 

která by si nárokovala absolutní pravdu. Teorie her o vlivech objevujících se při 

těchto jednáních jsou rozličné - od těch, které hlavní roli přisuzují jednání WTO, 

které následně působí na úroveň evropskou, po ty, které důraz kladou 

v obráceném pořadí. Jakýmsi středním proudem je teorie autonomních 

propojených her, která se přiklání к tomu, že oba procesy jsou oddělené, mají jiné 

hráče, ale výsledek dosažený na jedné úrovni má potenciál ovlivnit proces na 

druhé úrovni. Tuto teorii považuji za nejlépe vysvětlující současné kolo jednání. 

Je ovšem zároveň nutné rozlišovat vliv jednání ve WTO působící na započetí
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reformy a vliv působící na obsah reformy CAP. Po tomto vymezení se totiž 

můžeme zabývat každou částí jednotlivě.

Reforma CAP, jak už bylo řečeno výše, není záležitostí jednorázovou. 

Proto by její počátek, Agendu 2000, bylo možno považovat za krok navazující na 

předchozí. Zcela určitě byla příčinou schválení Agendy 2000 nutnost vyřešit 

otázku nadprodukce, finanční otázky a připravit zemědělskou politiku na rozšíření. 

Zároveň ale nesmíme opomíjet to, že EU se tímto krokem také chtěla připravit na 

nadcházející kolo jednání. Jak je nastíněno, výsledná podoba CAP stále nebyla 

schopna zajistit Unii dostatek prostoru pro vyjednávání a ta tak byla nucena bránit 

stávající koncepty, které však naprosto neodpovídaly vzrůstajícím nárokům 

dalších účastníků jednání na úrovni WTO. Unie i z tohoto důvodu (opět nesmíme 

opomíjet i ne příliš výrazné výsledky, jež Agenda 2000 přinesla z vnitřního 

pohledu) přistoupila к dalším změnám. Vliv jednání ve WTO tedy spatřuji v tom, 

že Unie na probíhající jednání musela sama reagovat změnou vlastní politiky.

Co bude obsahem, v čem bude spočívat reforma CAP si ale určila EU 

sama. V této oblasti nelze přičíst WTO jiný vliv než ten, že EU navrhla takový 

nástroj pro poskytování podpor (jednotnou platbu, SFP), který by jednak 

vyhovoval jejím  požadavkům, ale zároveň splňoval kritéria pro kvalifikaci pod 

zelenou schránku. Tím totiž dosáhla EU svého -  zachovat transfer finančních 

prostředků к zemědělcům, aniž by výrazněji musela omezovat jejich celkový 

objem, jak požadují některé státy na úrovni WTO. Tento nový koncept podpor, 

jak již bylo několikrát zmíněno, má mnoho dalších efektů. Kromě jiného bude mít

i dopad na objem vývozu, u kterého je očekáván pokles, což pozitivně ovlivní 

výši vývozních subvencí.

Zhodnotit samostatně souběžně probíhající procesy -  jednání na úrovni 

WTO a reformu CAP -  není možné. Vždy se vyskytne nějaký faktor jednoho 

procesu, který může zasáhnout a většinou i zasáhne druhý proces. Jde jen o to, 

jakou silou, respektive do jaké míry. Jednání WTO lze považovat za jeden 

z důvodů, proč přistoupila EU к reformě. Dohody sjednané na úrovni WTO 

vytvářejí limity pro objemy domácích podpor, poskytování vývozních subvencí a
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výši celních sazeb. К těmto závazkům ovšem dává souhlas i EU, která by se jen 

velice těžko zavázala к něčemu, co by se příliš dotklo její vlastní politiky. 

Zemědělská politika EU tak je do značné míry limitem pro jednání na úrovni 

WTO. A to i přesto, že EU při jejím  koncipování zohledňuje podmínky nastolené 

právě tímto jednáním na světové úrovni. Jde tedy opravdu o autonomní propojené 

hry, ve kterých ale stále nemalou roli hraje Evropská komise hájící zájmy 

Evropské unie.
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PŘÍLOHA 1
Konečná vázaná celková AMS (FBT AMS) -  pořadí členských států WTO

Member
Final Bound Total AMS in US$ million, using the exchange rate for the 

years:

Currency Value 2000 2001 2002 2003 2004

European Communities 
<15)

€ million 67,159.0 (1) (1) (1) (1) (1)

Japan ¥  billion 3,972.9 (2) (2) (2) (2) (2)

United States US$ million 19.103.3 (3) (3) (3) (3) (3)

Mexico
Mex$ 1991 

million 25.161.2 (4) (4) (4) (4) (4)

Poland US$ million 3,329.0 (5) (5) (5) (5) (7)

Canada CanS million 4,301.0 (6) (6) (6) (6) (5)

Switzerland - 
Liechtenstein

Sw F million 4,257.0 (7) (7) (7) (7) (6)

Korea, Republic of W billion 1,490.0 (8) (9) (9) (9) (9)

Norway Nkr million 11,449.0 (9) (8) (8) (8) (8)

Venezuela USS'000 1,130,667.0 (10) (10) (10) (10) (10)

Brazil USS'000 912,105.2 (11) (11) (П) (11) (11)

Israel USS'000 568,980.0 (12) (12) (12) (13) (13)

Bulgaria ECU million 520.0 (13) (13) (13) (12) (12)

Thailand В million 19,028.5 (14) (14) (14) (15) (15)

Chinese Taipei NT$ million 14,165.2 (15) (15) (16) (16) (16)

Czech Republic Kč million 13,611.3 (16) (16) (15) (14) (14)

Colombia USS'000 344,733.0 (17) (17) (17) (17) (17)

South Africa R million 2,015.4 (18) (19) (20) (20) (20)

Australia $A million 471.9 (19) (18) (18) (18) (18)

Slovak Republic Sk million 10,140.0 (20) (20) (19) (19) (19)

Iceland SDR million 130.1 (21) (21) (21) (21) (21)

New Zealand $NZ million 288.3 (22) (22) (24) (24) (22)

Croatia €
134,116,772.

0 (23) (23) (23) (22) (23)

Hungary Ft million 33,808.0 (24) (24) (22) (23) (24)

Lithuania USS million 94.6 (25) (25) (26) (26)

Cyprus £C million 50.6 (25) (26) (26) (25) (25)

Argentina In $ o f  1992 75.021.292.4 (26) (27) (27) (27) (29)

Morocco DH million 685.0 (27) (28) (28) (28) (27)

Slovenia ECU '000 61,845.7 (28) (29) (29) (29) (28)

Tunisia D million 59.3 (29) (30) (30) (30) (30)

Papua New Guinea US$ million 34.2 (30) (31) (31) (31) (31)

Former Yugoslav 
Republic o f Macedonia

€ million 16.3 (32) (32)

Moldova SDR million 12.8 (32) (32) (33) (33)

Costa Rica USS'000 15,945.0 (31) (33) (33) (34) (34)

Jordan JD 1,333,973.0 (32) (34) (34) (35) (35)

Source: Final Bound Total AM S specified in the Schedule o f the M em ber concerned.
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Notes: (i) Figures in bold print indicate the final year o f the implementation period for the M em ber
concerned.
(ii) Members have been ranked in descending order with respect to the year 2000.
(iii) See also notes to Table 1.
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PŘÍLOHA 3 
Základní data

' 1 ■ --- ■■ a
USA ÍUSS billion) ЕГ-15 (€ billion)

Value of production {TOP)
2000 189.5 USA/51 notification 243.4 EEC. 49 notification
2001 198.5 USA/51 notification 246.4 EEC 51 notification
2002 188.5 USDA farm income (Note 1) 244,6 97% of €252.2 (Note 2)

avers ge 2000-02 192J 244.8
2014 starting assumpttons 264.3 = USDA Baseline 244.8 = average 2000-02

projection 2014 260.3 less $4 billion (Note 1) 269.3 plus 10% (Note 2)
De minimis allowances based on estimated 2000-02 VOP ("permitted de minimis”)

5% of2000-02 VOP 9.6 12.2
De minimis allowances based on projected 2014 VOP

5% of 2014 VOP 13.0 13.5
2.5% of 2014 VOP 6.5 6.7
1.0% of 2014 VOP 2.6 2.7

Blue box entitlement filed 2007-14 (based on value of production in assumed base period 2000-02)
5% of2000-02 VOP 9.6 12.2

Estimated "esisring blue bos payments"
2001 0 USA/51 notification 23.7 EEC/51 notification
2002 0 as sume no blae payments 21.5 OECD PSE data base
2003 0 assume no blae payments 24.3 OECD PSE data base

2001-03 0 23.2
Total AMS: Base, End Commitments, 2014 Current

2000 onwards 13.1 Base = Final Bemad Total AMS 67.2 Base = Final Bound Total AMS
US. proposal 7.6 cut by 60% 11.4 cut by 83%
EU proposal 7.6 cut by 60% 20.1 cat by 70%

G-20 proposal 5.7 cut by 70% 13.4 cut by 80%
2014 Current Total AMS 6.5 from Table 4 19.4 from Table 5

Overall Support: Calculate Base
Final Bound Total AMS 19.1 67.2

Blue box component 9.6 5%. VOP 2000-02 23.2 payments 2001-03 (Note 3)
PS de minimis allowance 9.6 3% VOP 2000-02 12.2 5% VO? 2000-02

NPS de minimis allowance 9.6 5% VOP 2000-02 12.2 5% VOP 2000-02
Base Overall 47.9 sms of above fow components 114.8 sum of above four components

Overall Support: End Commitments
U.S. proposal 22.5 cut by 53% 28.7 cut by 75%
EU proposal 19.2 cut by 60% 34.4 cut by 70%

G-20 proposal 12.0 cut by 75% 23.0 cut by 80%
Overall Support: Calculate 2014 Current
2014 Current Total AMS 6.5 from Table 4 19.4 from Table 5
2014 Blae payments 0.5 from Asses 3.7 from Annex
2014 PS de minimis AMS Û from Table 4 02 from Table 5
2014 NPS de minimis AMS 3.0 from Table 4 0.6 from Table 5

Current Overall 10.0 stun of above &>m components 23.9 sum of above four components

difference is assumed to rise to $4 billion by 2014. Note 2: The notified valae oíproducoon has been about 97.2% of 
the European Commission value of production «rie?. Value of production is assumed to increase by 10% between the 
2000-02 average and -014. Nose 3: EU payments of the type, notified as blae were larger in the 20014)3 period than in 
2000-02. Гае Èü's ’‘recent representative period" of die 2004 Framework is therefore assumed to be 2001-03.
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IX. S u m m a r y

The main topic of this diploma thesis is the recent reform of the Common 

Agricultural Policy of the European Union (CAP). The second topic is the 

agricultural negotiations in the framework of the World Trade Organization 

(WTO). Last but not least, the question of the influence of the negotiations in the 

WTO on the CAP reform is discussed.

The first chapter concerns with the details of the process of the CAP 

reform and it also shows the main differences between the previous forms of the 

CAP and reformed one (e.g. the reforms to the intervention mechanism). 

Secondly, this chapter includes the description and the analysis of the 

fundamental key elements of the new CAP -  the single farm payment (SFP), cross 

compliance, modulation and rural development. It is expected that the SFP brings 

visible and necessary changes in the financing of the CAP. The SFP decouples the 

payments and production. In the future farmers make decisions firmly according 

to the situation on the market. There is no more any incentive for the production. 

Full decoupling was an ideal presented by the European Commission. Member 

states, however, decide to maintain a proportion of direct aids to farmers in their 

existing form. It means hat in some sectors the idea of the full decoupling is not 

brought into being. The reform also emphasizes environmentally friendly farming. 

There is requirement to respect a set of environmental, food safety, animal 

welfare standards and to keep all farmland in good agricultural and environmental 

condition in return for the SFP. The reinforcement of the rural development is an 

important element of the CAP reform. However, as noted in the text, it seems that
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there will be less money in the budget for the rural development than Commission 

expected although the modulation of direct payments and the SFP should bring 

additional funds for the rural development policy.

The reform therefore brings new rules applied on the payments to farmers 

that are aimed to support the producers not the production as it was in the 

previous era. It is visible qualitative change. However, the sum of expenditures 

that are planned for the future financial perspective 2007-2013 is not radically 

different from the previous financial perspectives.

Therefore, some critics from the EU and some states from the WTO that 

permanently criticize the European model of agriculture argue that the CAP has 

not been changed at all. They say that the EU only regroups the payments without 

any intention to change the CAP because otherwise the European agricultural 

market could be threatened with cheaper imported products.

The second chapter concerns with the negotiations about agriculture in the 

framework of the WTO. In this chapter are explained the most important elements 

of the system, described the process of the negotiations and also analyzed the 

impact of the various proposals and modalities.

The last chapter focuses on the impact of the reform of the CAP on the 

European and world market. It also offers some perspectives and prospects for the 

EU and its agriculture from the point of view of the negotiations in the WTO. The 

theories of impact and influence of the negotiations on the international and 

national level are discussed in the last chapter. The Putnam’s theory of the two- 

level game or Coleman’s, Tangermann’s theory of the autonomous linked games
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is analyzed. The central question is whether the negotiations in the framework of 

the WTO influence the reform of the CAP at the European level, or vice versa.
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