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Anotace (abstrakt) 
Tato disertační práce zkoumá použitelnost teoretického konceptu Multilevel governance 
(MLG) v prostředí Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Jako konkrétní případ 
výzkumu v rámci SZP byla vybrána reforma Společné organizace trhu s vínem z roku 2008. 
Práce se detailněji zaměřuje na tvorbu národní pozice k této reformě v případě Francie. Cílem 
práce je objasnění chování aktérů zapojených do procesu vyjednávání vinařské reformy SZP 
a míra, do jaké odpovídá principům konceptu MLG. Podle hlavní hypotézy práce chování 
aktérů zapojených do procesu tvorby stanoviska členských zemí v rámci vybrané oblasti SZP 
odpovídá principům konceptu MLG. Dalším dílčím záměrem práce je identifikovat specifika 
daného státu, která by mohla mít vliv na aplikovatelnost aspektů konceptu MLG. Některé 
aspekty konceptu MLG nebyly na případu Francie dokázány z důvodu silného vlivu specifik 
daného státu, proto byl proveden ještě dodatečný exkurz do procesu vyjednávání této reformy 
v ČR. I v tomto případě byly potvrzeny pouze některé aspekty konceptu MLG. Práce došla 
k závěru, že koncept MLG je na případ vyjednávání vinařské reformy pouze částečně 
aplikovatelný, protože nedochází ke shodě se všemi definovanými znaky, vzhledem k tomu, 
že je třeba brát v úvahu také vliv specifik daného státu, s čímž teoretický koncept nepracuje. 
Obecně lze doporučit do teorie konceptu MLG zapracovat možný vliv specifik státu na jeho 
aplikovatelnost.  
 
Abstract 
This thesis examines the applicability of the theoretical concept of Multilevel governance 
through a case study of the European Union's Common Agricultural Policy, more specifically 
a case study of the reform of the Common Market Organisation for Wine. The study focuses 
on the creation of the French national position regarding this reform. The primary aim is to 
determine whether the behaviour of the actors involved in the negotiation process corresponds 
conforms to the principles of the MLG concept. A secondary aim of the study is to identify 
the national particularities that could have an impact on certain aspects of the MLG concept. 
Since several of these aspects have not been proved in France because of the strong influence 
of national particularities, supplementary research has been done in the Czech Republic. In 
this country also, some aspects of the MLG concept were not applied. The thesis reaches the 
conclusion that the concept of MLG is applicable in the case of the negotiation process for the 
reform of the CMO for Wine even though some principles of MLG were not confirmed. This 
lack of applicability was caused by the influence of certain particularities of the country 
which are not engaged in the theoretical framework of the MLG concept. It is recommended 
that the possible influence of national particularities be incorporated into the concept. 
 
Klíčová slova 
Evropská unie, koncept víceúrovňového vládnutí, Společná zemědělská politika, reforma 
Společné organizace trhu s vínem, Francie 
Keywords 
European Union, Multilevel governance (MLG), Common Agricultural Policy, reform of the 
Common Market Organisation, France 
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1 ÚVOD 

„Není nutné brát Evropskou unii jako přesně analogickou k procesu politické 

mobilizace v rámci národních států. Evropská unie může být chápána jako hybridní forma: ani 

politický systém, ani mezinárodní organizace, ale něco mezi tím.“ (Rosamond, 2000, s. 110) 

Takto byla popsána Evropská unie (EU) Benem Rosamondem v jeho knize Teorie evropské 

integrace. Evropská unie je velmi složitá aréna vztahů a vazeb mezi aktéry napříč různými 

úrovněmi zapojující velké množství osob do procesu „policy-making“. A právě z důvodu 

jakési nejasnosti, nepřehlednosti a určité tajuplnosti přitahuje vyjednávání v tomto 

společenství stále mnoho badatelů, kteří si vybírají nejrůznější oblasti politik EU, aby na nich 

vysvětlili alespoň malý střípek vyjednávání v tomto celém složitém komplexu. Stejně tak se 

tomuto tématu umístěnému do vybrané společné politiky EU věnuje i předkládaná disertační 

práce. 

První část práce, teoretická, nejdříve uvádí čtenáře do zkoumané problematiky, 

zpracovává akademický diskurs a rozbor pramenů daného tématu a představuje hypotézy 

a výzkumné otázky. Dále pak přibližuje teoretické zakotvení práce, například, které teorie se 

jeví jako nejvíce vhodné pro popsání daného případu. Navazující kapitolou je pak 

metodologické zpracování a uzavírající kapitola úvodní části představuje kompletní strukturu 

disertační práce a konkretizuje obsah jednotlivých částí. 

 

1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

Od vzniku Evropského společenství až do současnosti se akademici, vědci 

a výzkumníci snaží co nejvíce prostudovat a co nejpodrobněji popsat proces evropské 

integrace. Vystihnout tento proces co možná nejlépe odpovídající teorií, která by dostatečně 

popisovala realitu fungování EU. Protože se ale proces fungování EU neustále transformuje 

a vyvíjí, je velmi těžké tento proces zachytit v dlouhodobě vyhovující teorii. Teorie klasické 

neboli grand teorie jako intergovernmentalismus a supranacionalismus se už v průběhu let 

osmdesátých zdály býti nedostačujícími.  

Proč tomu tak bylo a jaké jsou hlavní znaky těchto hlavních teorií a dalších 

teoretických konceptů použitých v této disertaci se více věnuje kapitola 1.4. Teoretický rámec 

práce. Akademici už v té době připustili, že evropská integrace je velmi komplikovaný 

ucelený politický systém (Kratochvíl, 2008). Navíc s rostoucím významem regionální politiky 
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bylo třeba vnímat také zapojení regionální a jiné lokální úrovně do procesu vyjednávání 

a počítat s nimi tedy i do možných nových teoretických konceptů. S více úrovněmi pak začaly 

pracovat nové teoretické koncepty jako například koncept stěžejní pro tuto disertační práci 

„Multilevel governance“ (MLG), který byl představen Gary Marksem a Lisbet Hooghe na 

počátku devadesátých let. (Hooghe, 1995, 1996) 

Jak bylo nastíněno v předchozím odstavci, teoretické koncepty, které jsou základem 

pro tuto disertační práci, vnímají všechny úrovně zapojené do evropské integrace a zkoumají 

jejich roli v procesu „policy-making“. V rámci problematiky evropské integrace, jejího 

definování a fungování se setkáváme velmi často s pojmem „Europeizace“, který byl poprvé 

představen v roce 1994 politologem Ladrechem. (Ladrech, 1994) Pod tímto pojmem si lze 

představit proces formování nových politik, systémů, vztahů a institucí z důvodu adaptace na 

evropskou úroveň legislativy a politického rozhodování. Jakýsi pokus o unifikaci procesů 

a sladění všech komponentů, ať už aktérů, institucí či legislativy do uceleného systému EU. 

Proces „Europeizace“ tedy probíhá již několik desetiletí a dá se předpokládat, že stále není 

u konce. Na jeho základě nebo lépe řečeno existenci bylo možné vytvářet i další teoretické 

koncepty a díky stále se vyvíjejícímu procesu „evropeizace“ je zde i v současné době 

potenciál pro nové koncepty.1 Simon Bulmer napsal k procesu „evropeizace“ v publikaci 

„Europeanization“ (Graziano, Vink, 2007, s. 12) toto: „Evropeizace jako taková není teorie, 

ale spíše fenomén, který potřebuje být vysvětlen.“ Radaelli k tomu dodává: „Evropeizace by 

měla být spíše viděna jako problém, než jako řešení.“ (Featherstone, Radaelli, 2003, s. 340) 

Z toho vyplývá, že proces „evropeizace“ nabízí nekonečnou škálu případů, jak adaptace 

institucí členských zemí na evropskou legislativu a celkově na prostředí EU, tak také adaptace 

chování jednotlivých aktérů zapojených do procesu rozhodovacích či implementačních. Stále 

je zde mnoho oblastí, které je třeba prozkoumat, vysvětlit a popsat. Tato práce předpokládá již 

dokončený určitý stupeň evropeizace ve zvoleném prostředí Společné zemědělské politiky 

(SZP) EU a používá jako hlavní koncept víceúrovňového vládnutí, který je jakýmsi 

konceptuálním deštníkem pro problematiku evropeizace. Disertační práce se konkrétně 

věnuje oblasti vyjednávání stanovisek v rámci členského státu k určité reformě a chování 

vybrané části aktérů zapojených do tohoto procesu. Touto vybranou skupinou aktérů jsou 

nevládní organizace, zájmové skupiny, odborové svazy a jiné organizace, které vyjednávají 

                                                 
1 Například teorie fúze, tzv. „Fusion Theory“, vytvořena Wolfgangem Wesselsem, je poměrně nová teorie. 

(Wessels, 1997) 

 



16 
 

danou koncepci s vládními organizacemi a evropskými institucemi. Oblastí výzkumu jsou 

tedy především interakce mezi nevládními, vládními organizacemi a evropskými institucemi 

v konkrétním případě a zmapování všech komunikačních kanálů, které tito aktéři ke svým 

interakcím používají. Záměrem práce je celý tento proces vyjednávání prozkoumat, 

identifikovat důležité aktéry, vazby a dané komunikační sítě pomocí síťové analýzy a na 

základě této analýzy ověřit použitelnost konceptu MLG na tento konkrétní případ.  

Oblastí výzkumu této práce je prostředí Společné zemědělské politiky (SZP) a to nejen 

z důvodu, že je téma zemědělské politiky autorce poměrně blízké a publikovala o této 

tématice již mnoho publikací, ale také proto, že tato oblast bývá vědci v tomto kontextu 

zkoumána spíše okrajově. (viz. Kapitola 1.2. Rozbor pramenů a literatury) Zároveň disertační 

práce předpokládá, že oblast SZP je již silně evropeizovaná, především proto, že SZP získala 

svůj komunitární charakter již na počátku Evropského společenství a dá se tedy předpokládat, 

že všichni aktéři a instituce jsou již v této oblasti velmi dobře etablováni a adaptováni na 

mechanismy EU. Bude zde tedy možné všechny vazby a vztahy mezi aktéry lépe 

identifikovat. 

Konkrétním příkladem procesu vyjednávání pro tuto disertační práce byla vybrána 

reforma vinařského sektoru EU, jejíž koncepce a finální podoba byla projednávána v letech 

2007-2008. Případová studie disertační práce je zaměřena předně na jednu konkrétní členskou 

zemi, na které je proces vyjednávání v rámci SZP a vinařské reformy demonstrován. Práce 

tedy detailně rozebírá případ Francie. Okrajově byl proveden také malý exkurz do procesu 

vyjednávání vinařské reformy v České republice. Důvody, proč byly vybrány tyto členské 

státy, jsou diskutovány v kapitole 1.5. METODOLOGIE.   

 

1.2 ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY – AKADEMICKÝ DISKURZ 

Následující kapitola se zaměřuje na rozdělení a rozbor sekundárních a primárních 

zdrojů použitých v předkládané disertační práce a dále pak na zhodnocení novoty výzkumu, 

přínosu této práce, tj. praktické a akademické relevanci.  

 

 

 

 



17 
 

1.2.1 Sekundární prameny a originalita tématu 

Společná zemědělská politika je jedna z nejstarších politik Evropského společenství. 

Její hlavní myšlenky a cíle jsou zakotveny již v Římských smlouvách. Zároveň se jedná 

o jednu z nejnákladnějších politik a také o oblast velmi náročnou na legislativu. Například 

v rámci jednání o přistoupení do EU představovala kapitola Zemědělství zhruba polovinu 

z 80 000 stran evropského acquis communautaire. (Telička, 2003, s. 120) Proto je překvapivé, 

že této politice je akademiky i médii věnováno méně pozornosti, než by se dalo kvůli výše 

zmíněným důvodům očekávat.  

V české odborné literatuře je SZP diskutována spíše v souhrnných publikacích, které 

se věnují několika společným politikám najednou či širší oblasti evropské integrace a SZP je 

v nich rozebrána v jedné kapitole. Jde pak převážně o popis vývoje této politiky, reforem, 

které v rámci SZP proběhly a dalších souvislostí. (Fojtíková, Lebiedzik, 2008, Baldwin, 

Wyplosz – překlad Šaroch, 2013, Svačinová v Konig a kol, 2009) Pouze na zemědělskou 

politiku EU se zaměřila kniha s názvem SZP EU: vznik, vývoj a reformy. (Neumann, 2004) 

Dlouhodobě se též SZP věnuje profesorka Bečvářová z Mendlovy univerzity v Brně, která 

publikovala mnoho skript a odborných článků s tímto zaměřením (2013)2. Také Česká 

zemědělská univerzita v Praze publikuje pravidelně o problematice zemědělství ČR a EU, ale 

zabývá se spíše dílčími oblastmi a analýzami trhů konkrétních zemědělských produktů. 

Profesor Svatoš publikuje pravidelně texty věnující se SZP EU především z pohledu 

ekonomického. Z odborných článků zaměřených na SZP můžeme zmínit článek „SZP: jak 

dlouho vydrží?“ v časopisu Integrace (Urban, 2003), a také článek „Lisabonská smlouva a její 

vliv na SZP EU“ publikovaný v časopise Současná Evropa (Svačinová, 2011). Autorka této 

disertační práce se také v českém prostředí problematice SZP věnuje kontinuálně posledních 

sedm let a pravidelně publikuje odborné články a kapitoly do publikací, jak v českém, tak 

anglickém jazyce. (Svačinová, 2008, 2009, 2011, 2012)  

Tématu SZP se také věnuje řada diplomových a bakalářských prací, které většinou 

zkoumají dopad SZP EU na určitou oblast zemědělství či životního prostředí v České 

republice.3 Určitou blízkost v teoretickém zakotvení s touto disertační prací má diplomová 

práce „SZP a její vliv na české zemědělství“, kde je vývoj této politiky a dopad na ČR 

                                                 
2 V literatuře této disertační práce jsou citovány pouze některé novější publikace paní profesorky Věry 
Bečvářové. Seznam všech publikací je k dispozici na webovém odkazu:http://is.mendelu.cz/lide/clovek.pl? 
id=1641;zalozka=5 (staženo 6. 5. 2014) 
3 Problematice SZP EU se věnují bakalářské, diplomové a disertační práce z VŠE v Praze, ČZU v Praze , 
Mendlovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně či z Univerzity Palackého v Olomouci.  
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interpretován skrze teoretický koncept evropeizace. (Michlíčková, 2010) Zmíněná diplomová 

práce v podstatě poukazuje na proces evropeizace, který probíhal v rámci českého 

zemědělství před i po vstupu do EU. Tento proces ve své teoretické části tato disertační práce 

předpokládá a na základě něho pak uvažuje práci s dalšími teoretickými koncepty.  

Převážná část akademických prací na území ČR se věnuje spíše českému zemědělství 

a dopadům SZP EU na tuto oblast. Žádná akademická práce v českém jazyce se ale nevěnuje 

také zemědělské politice v jiných zemích a jejímu propojení se SZP EU, jak je tomu 

v předkládané disertační práci, kde hlavní oblastí výzkumu je Francie. Právě přiblížení 

fungování určité oblasti zemědělské politiky jiného členského státu může být přínosem i pro 

fungování našeho agrárního sektoru. Zároveň se žádná akademická práce v ČR nevěnovala 

vyjednávacímu procesu této politiky, prosazování zájmů a tvorbě stanovisek k dílčím 

reformám SZP. Jak tento proces probíhá a jaké komunikační kanály jednotlivé instituce 

využívají, přitom může mít praktický přínos i pro samotné vinaře, odborové organizace či jiné 

zájmové skupiny. 

Ve světovém měřítku se Společné zemědělské politice věnuje mnohem více autorů. 

Problematiku SZP ve světě dlouhodobě zkoumají a v anglickém jazyce publikují Robert 

Ackrill (2000), Wyn Grant (1997), Jean-Christophe Bureau (2013) či Caroline Saunders 

(2005). S posledními dvěma akademiky měla autorka možnost také osobní konzultace tématu. 

Dále se tomuto tématu věnují publikace Isabelle Garzon (2006), Alana Greera (2005) 

a mnohých dalších. Také ve francouzském jazyce vyšlo mnoho významných publikací 

k tématu SZP (Bureau, 2007, Fouilleux, 2003, Loyat, Petit, 2008, Centre de recherche sur 

l’Union européenne, 2010), které napomohly ke zpracování této práce. Důležitou knihou 

popisující vinařský sektor Francie a lobbying v tomto sektoru je též kniha s názvem „Vin et 

politique“ („Víno a politika“ - Smith, Maillard, Costa, 2007), která se velmi konkrétně 

a detailně věnuje popisu prostředí řešeného v rámci této disertační práce. 

Akademická relevance této disertační práce může být také viděna v tom, že, ačkoli 

mnoho akademiků v ČR i ve světě ověřuje koncept MLG na různých dílčích oblastech 

a politikách EU4, žádná odborná práce se ještě nevěnovala použití tohoto konceptu na 

příkladu společné zemědělské politiky a vinařské reformy.  

Pro teoretickou část práce byly předně využity texty stěžejní pro výzkum teorií 

a konceptů Multi-level governance, Europeaizace a Policy networks v mezinárodním měřítku 
                                                 
4 Např. Zahraniční politika EU, Strukturální politika EU, Regionální politika, Environmentální politika. 
(Šašinková, 2012, Nigová, 2011 a další)  
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(MLG - Hooghe, Marks, 2001, Bache, 2001, 2008, Bache, Flinderse, Kochler-Koch, Larat, 

2009, Papadopoulos, 2005, Evropeizace – Ladrech, 1994, Olsen, 2002, Graziano, Vink, 2007, 

Feathersone, 2003, Schimmelfennig, 2007, Politické sítě - Wallace, 2010, Compston, 2009, 

Bortzel, Heard-Laureote, 1997, 2009, Peterson, 2003, Tatcher, 1998, Henning , Pappi, 1998), 

ale také významné publikace v českém jazyce, které velmi uceleně a kvalitně diskutují tato 

témata. Mezi důležité publikace, které se v českém akademickém prostředí věnují konceptu 

Evropeizace a MLG patří knihy z „dílny“ Dančáka, Hlouška a Fialy (Dánčák, Fiala, Hloušek, 

2005, Dančák, Hloušek, 2007, Fiala, Strmiska, 2005) a dále pak publikace Rovné a kolektivu 

(Rovná, Kasáková, Váška, 2007). Detailnějšímu teoretickému rozboru a principům konceptu 

MLG se věnuje též Kratochvíl ve své knize „Teorie evropské integrace“ (Kratochvíl, 2008).  

Tyto teoretické koncepty a jejich výzkum v  kontextu Evropské unie a evropské 

integrace zaznamenal za posledních dvacet let silný nárůst. Jak zájem o tyto koncepty vzrostl, 

tak se akademici začali zabývat nejen obecně, teoreticky, jak tyto koncepty co nejlépe popsat, 

identifikovat a vysvětlit, ale také ukázat existenci těchto konceptů na praktických příkladech 

konkrétní politické oblasti EU. Velmi často oblastí výzkumu byla regionální politika 

(Hooghe, Marks, 2001, Bache, 1998, 2008), strukturální fondy, energetická a environmentální 

politika (Wallace, 2010, Kohler-Koch, Eising, 1999, Graziano, Vink, 2007), sociální politika 

(Granziano, Vink, 2007), zahraniční politika (Krahmann, 2003, Graziano, Vink, 2007, Bache, 

Flinders, 2004).5 Zřídka kdy byla ale jako oblast výzkumu vybrána Společná zemědělská 

politika (C. Roederer-Rynning, 2005, 2011, Daugbjerg, 1999, Greer, 2005, Henning, 2009). 

Neexistuje mnoho publikací či odborných článků, které by existenci MLG v oblasti fungování 

SZP prokazovali anebo jakkoli prosazování zájmů v této politice popisovali na konkrétních 

příkladech. Z tohoto pohledu lze posuzovat tuto disertační práci jako přínosnou obzvláště pak 

v českém akademickém prostředí, kde na toto téma neexistuje žádný odborný článek či 

publikace. 

Výzkum konceptů MLG, evropeizace a politických sítí lze rozdělit do dvou skupin 

podle fází výzkumného vývoje. V první fázi se akademici mnohem více zabývali 

institucionální změnou domácích politik na národní a regionální úrovni způsobenou vlivem 

europeizace, dále pak dopadem evropské legislativy na domácí politiky, implementací této 

legislativy a celkově fungováním tohoto nového politického rozhraní. Akademici analyzovali 

tento proces, jak proběhl a jak je úspěšný v jednotlivých státech a v jednotlivých politikách, 

                                                 
5 Pozn. aut. Z publikací, které byly věnovány těmto oblastem, byly vybrány jen ty stěžejní, celkově je jich 
mnohonásobně více.  
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jak probíhala implementace evropských politik. (Graziano, Vink, 2007, Bache, 2008, Hooghe, 

marks, 2001, Marshall, 2005, Mc Garry, Keating, 2006).  

Druhá část akademiků se pak začala mnohem více věnovat struktuře a chování aktérů 

v procesu Europeizace, jejich vztahy, jaký mají vliv na rozhodovací proces a jak fungují 

v tomto prostředí, zda podle principů Multilevel governance. Akademický výzkum se tedy 

dále nevěnoval už pouze národní úrovni rozhodování, ale také subnárodní a nadnárodní 

a celkové kooperaci těchto tří nebo více rovin v jedné politické síti. (Bortzel, 2002, Henning, 

2009, Konig, 1998, Moschitz, Stolze, 2009).  

Jelikož na téma víceúrovňového vládnutí a modelu politických sítí již bylo ve světě 

publikováno mnoho studií, odborných článků a publikací, je třeba vybrat jen ty texty, které 

mají s tématem předkládané disertace užší souvislost. Tato disertační práce se zabývá 

především koncepty MLG a politických sítí a jejich aplikovatelností v oblasti Společné 

zemědělské politiky na příkladu Francie a okrajově také České republiky, je tedy třeba 

zaměřit se v rozboru sekundárních pramenů spíše na texty, které se věnovaly podobné 

problematice a potažmo z jakého hlediska. Společná zemědělská politika byla oblastí 

výzkumu například článku Daubjerga (1999), který zkoumal, jaký vliv měla politická síť SZP 

a rozšířená institucionální struktura na konečnou podobu Mc Sharryho reformy v roce 1992. 

V článku nejsou vyhodnocovány konkrétní výsledky reformy, ale spíše, zda byla tato reforma 

radikální či ne a kým to bylo ovlivněno. Tento článek je velmi hodnotný, ale zkoumá pouze 

politickou sít státních a nestátních aktérů utvořenou na evropské úrovni rozhodování 

a zároveň zkoumá prostředí ještě nerozšířené EU. Tato disertace zkoumá aktéry napříč celým 

rozhodovacím spektrem od lokální úrovně až po evropskou ve vybrané členské zemi. Dále 

zde jsou dva novější příspěvky do debaty. Text Moschitze, Stolze (2009) se věnuje politickým 

sítím v politice ekologického zemědělství. Zkoumá roli aktérů a státu v této politice a na 

jakých aspektech záleží rozdělení moci v této politice. Tento článek je velice zajímavý 

a stejně tak jako tato práce se věnuje pouze dílčí oblasti zemědělské politiky a na velice 

konkrétním případu objasňuje určité aspekty dělby moci mezi důležitými hráči zapojenými 

v politické síti. Druhou prací zabývající se také politickými sítěmi v oblasti SZP je článek 

Christiana Henninga (2009), který se zaměřuje také více na politické sítě moci v systému SZP 

(networks of the power) a porovnává vyjednávající síť bývalé EU-15 a nynější EU-27. 

K výzkumu využívá kvantitativních metod., takže se jedná o velmi odlišné metody výzkumy 

od metod, které byly použity v této disertaci. V případě této disertace jde o kvalitativní 

výzkum.   
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Pokud se jedná o výzkum zaměřený na Francii, zde je důležitý především paper 

Marine de Lassale, (2010) který se věnuje víceúrovňovému vládnutí v praxi a který analyzuje 

institucionální změny a chování a kvalifikaci aktérů ve Francii v oblasti Regionální politiky 

EU. Tento článek v podstatě prokazuje, že ve Francii proběhl již na určité úrovni proces 

evropeizace v oblasti regionální politiky. Tato disertační práce předpokládá, že agrární sektor 

Francie prošel obdobným procesem. Pouze jeden článek se věnuje, jak zemědělské politice, 

tak případu Francie v teoretickém zakotvení evropeizace a to článek s názvem „Farm Conflict 

in France and the Europeanization of Agricultural policy“ (Roederer-Rynning, 2001). 

Zkoumá dynamiku zemědělských protestů ve třech vývojových fázích SZP a to během vzniku 

politiky, její konsolidace a reformování a jakou roli hrály evropské instituce v této 

problematice, jak usměrňovaly zemědělské protesty ve Francii. I tento článek se sice věnuje 

SZP a Francii, ale z jiného úhlu pohledu. Může být však hodnotným zdrojem informací při 

zpracovávání kapitoly o agrárním sektoru Francie a jeho historickém kontextu. Výzkumu 

Francie v politických vědách se ve své diplomové práci věnoval také Pavel Verner (2008), 

jehož práce je velmi přínosné dílo pro české politologické prostředí. Zaměřuje se na 

decentralizaci ve Francii a teoretické zakotvení má taktéž v konceptech evropeizace a MLG. 

Cílem práce je v jeho případě ověřit přítomnost vlivu evropeizace a konceptu MLG na 

formování vztahu centra a periferie. Je zde zkoumán transfer pravomocí z národní úrovně na 

regionální instituce, takže jde o proces shora dolu. V této disertační práci je cílem průzkumu 

proces opačný, tedy zdola nahoru.   

Pokud jde o již zmíněné koncepty a jejich použití v odborných textech, často se stává, 

že články popisují případ té a té politiky jako případ konceptu MLG, ale není zde jisté, jestli 

to opravdu takový případ byl, jelikož v rámci práce nebyly principy tohoto konceptu ověřeny. 

Proto cíl zvolený v této disertační práci, tedy prokázat, zda vůbec chování aktéru v rámci 

rozhodovacího procesu ve Společné zemědělské politice odpovídá principům konceptu MLG, 

se jeví jako přínosný pro tuto problematiku. Zároveň lze na základě zkoumaného případu 

v rámci této disertační práce zhodnotit, zda je daný teoretický koncept obecně funkční, 

případně jaké proměnné, které nejsou zapracovány v konceptu, ho ovlivňují a je třeba je do 

konceptu zakomponovat. I tento výstup by měl důležitou akademickou relevanci. 

Odborné články nebo kapitoly v knihách se věnují problematice zemědělské politiky 

ve spojitosti s konceptem MLG či evropeizace velmi zřídka a pokud ano, tak většinou v cizím 

jazyce. Z tohoto pohledu lze brát tuto disertační práci jako akademicky relevantní. Koncept 
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MLG byl již ověřován na mnoha oblastech politik EU, ale nikdo ještě neověřoval tento 

koncept na případu vinařského sektoru EU.  

Zároveň výzkum procesu bottom-up neboli procesu vyjednávání směrem nahoru od 

lokálních úrovní až k té evropské byl v akademickém prostředí opomíjen na úkor opačného 

implementačního procesu „top-down“, kterému byla věnována v akademických textech 

mnohem větší pozornost. Přitom, co se děje uvnitř jednotlivých členských států během 

vyjednávání stanovisek a postojů k evropským politikám, jak tato jednání probíhají na 

regionální úrovni a jak je tato sféra dále propojena s dalšími úrovněmi rozhodování či jaký 

vliv má tato sféra v procesu prosazování zájmů, to vše není ještě akademiky příliš probádáno. 

V posledních letech ale výzkum tohoto prostředí nabyl na důležitosti soudě podle nárůstu 

akademických prací, které zkoumají chování aktérů zapojených do procesu policy-making. 

Pochopení dynamiky vyjednávacího procesu může být užitečné i pro samotné utváření 

politických stanovisek a rozhodnutí nejen ve zkoumaných členských zemích či na úrovni EU, 

ale i v dalších státech EU. Zároveň výzkum provedený v této disertační práci může vytvořit 

podněty pro ucelenější teoretický koncept. 

K vypracování metodologické části práce byly nastudovány odborné publikace, jak ze 

zahraničí (King, Keohane, Verba, 1994, Stake, 1995, Yin, 2012, Simons, 2009, Remenyi, 

2012), tak z českých zdrojů (Drulák a kol, 2008, Hendl, 2005). Mezi klasické základní texty 

o kvalitativní metodologii a případové studii patří především publikace Kinga, Keohaneho, 

Verby z roku 1994 a kniha Roberta E. Stake z roku 1995.  Kvalitativnímu výzkumu obecně se 

v českém prostředí dlouhodobě věnuje profesor Hendl (1997, 2005). Ve svých knihách 

podrobně popisuje také metodu semistrukturovaných rozhovorů, která byla použita v této 

disertaci. Otázka operacionalizace výzkumu je kvalitně rozebrána také v knize Úvod do 

politologie. (Dočekalová, Švec, 2010) 

Motivací ke zpracování právě tohoto tématu byla určitá nepřehlednost v zapojování 

aktérů na jednotlivých úrovních vyjednávacího procesu v rámci EU. Zmapování této velmi 

složité politické sítě aktérů by mohlo být přínosem nejen pro akademickou obec, ale i pro 

samotné účastníky vyjednávání v oblasti SZP. Výběr prostředí Společné zemědělské politiky 

byl dán do jisté míry také velkým zaujetím autorky práce právě touto problematikou.6  

 

 

                                                 
6 viz. Publikační výstupy autorky v seznamu literatury.  
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1.2.2 Primární zdroje 

Mezi primární zdroje této disertační práce patří nařízení, stanoviska, návrhy reforem, 

komunikace, projevy v rámci institucí EU či státních institucí na národní úrovni Francie 

a České republiky použité ke zpracování práce. Mezi tato nařízení patří především ta, která 

upravovala Společnou zemědělskou politiku a Společnou organizaci trhu s vínem.  Do 

primárních pramenů dále také patří všechna stanoviska a postoje nevládních organizací, 

zájmových skupin, odborů, agrárních komor ČR a Francie, a dalších asociací zapojených do 

vyjednávání vinařské reformy, které autorka získala většinou při osobní komunikaci s aktéry 

procesu. Všechny tyto primární zdroje se týkají problematiky SZP a reformy SOT s vínem. 

Mezi primární texty zkoumané v rámci této práce patří také Situační a výhledové zprávy 

vydávané každoročně Ministerstvem zemědělství ČR (2008 – 2012).  

Dalšími primárními zdroji použitými při zpracovávání výzkumu této disertace jsou 

semistrukturované rozhovory provedené ve Francii a v ČR, konzultace s předními akademiky, 

kteří se věnují dané problematice, a také emailová komunikace s důležitými aktéry 

zapojenými do procesu vyjednávání. V rámci praktického výzkumu bylo ve Francii 

provedeno 22 osobních rozhovorů, které jsou řazeny mezi primární prameny. Tyto rozhovory 

byly vedeny s aktéry zapojenými do procesu vyjednávání reformy SOT s vínem na všech 

úrovních rozhodování ve Francii, tj. departementální, regionální a národní úrovni. Dotazovaní 

byli zástupci veřejné i neveřejné sféry, z nevládních organizací, syndikátů, technických 

a výzkumných institucí.  

Vzhledem ke kvalitně rozvinuté zahraniční spolupráci Fakulty sociálních věd měla 

autorka disertační práce možnost během svého studia konzultovat svou disertační práci také 

s odborníky z celého světa. Tyto konzultace, které lze zařadit mezi primární prameny 

disertace probíhaly, jak v Praze, například ve výzkumném centru CEFRES, s tehdejší 

ředitelkou Marie-Claude Maurel, tak během zahraničních stáží, které v rámci svého 

doktorského studia absolvovala. První takovouto stáží byl studijní pobyt v Paříži zajištěný 

Francouzskou ambasádou v Praze. Během tohoto pobytu autorka nejen konzultovala 

s významnými profesory na Science-Po (Georg Mink či Jean-Christophe Bureau, který 

publikoval řadu knih o SZP), ale také shromažďovala potřebná data k výzkumu 

o francouzském případu vyjednávání vinařské reformy. Data k okrajové části případové studie 

věnující se České republice shromažďovala autorka práce poté v ČR. Data k výzkumu v ČR 

byla z části získána při osobních rozhovorech a z části emailovou komunikací s aktéry 

zapojenými do procesu vyjednávání.  



24 
 

V další fázi doktorského studia odjela autorka práce na druhou doktorskou stáž, 

tentokráte na Nový Zéland, v rámci výměnného studentského programu Erasmus Mundus pod 

záštitou Evropské komise. Během této stáže se plně věnovala zpracovávání disertační práce 

a konzultování celkové koncepce a návaznosti jednotlivých částí disertační práce. V rámci 

tohoto zahraničního pobytu působila autorka práce na akademickém pracovišti „Národní 

centrum pro výzkum o Evropě“ při univerzitě Canterbury v Christchurch. Toto centrum 

zaměřuje svůj výzkum především na politiky a procesy v rámci Evropské unie a dále pak také 

jejich vnější dopad na okolní svět. Autorka práce tak měla možnost konzultovat svou práci 

s významnými odborníky na evropská studia (profesor Martin Holland a Dr. Natalia Chaban). 

V rámci celého doktorského studia probíhaly také pravidelné konzultace s vedoucí práce, 

profesorkou Rovnou, která má významný podíl na vzniku této práce. 

 

1.3 CÍL PRÁCE, HYPOTÉZA A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Předkládaná disertační práce se věnuje problematice SZP a prosazování zájmů 

členských států v rámci této politiky. SZP je jednou z nejstarších politik Evropského 

společenství. Má tzv. komunitární charakter, díky němuž o fungování a pravidlech této oblasti 

rozhodují instituce EU. Také získává velmi význačný podíl z výdajů evropského rozpočtu. 

Právě s ohledem na tato fakta práce vychází z předpokladu, že se většina zapojených aktérů, 

kteří vyjednávají v tomto prostředí, již patřičně adaptovali na mechanismus fungující v rámci 

vyjednávání podmínek a znění jednotlivých nařízení v rámci SZP. Dá se také předpokládat, že 

všechny vazby napříč jednotlivými úrovněmi budou v této dlouhou dobu fungující politice 

snadno identifikovatelné a bude možné vytvořit přehledný diagram propojení jednotlivých 

úrovní a komunikačních sítí.   

Práce propojuje nepříliš zkoumanou politiku EU s poměrně často zkoumaným 

fenoménem a to konceptem MLG. Zaměřuje se především na identifikaci vztahů a vazeb 

v rámci vyjednávacího procesu dílčí reformy SZP a poté srovnání tohoto procesu s principy 

konceptu MLG. Konkrétním případem reformy SZP, který je podrobně analyzován v této 

práci, je reforma Společné organizace trhu s vínem, jejíž vyjednávání probíhalo v letech 2007-

 2008. Pravidla nastavená touto reformou vstoupila v platnost v srpnu 2008. 

Detailnější představení SZP EU, seznámení s jejím obecným fungováním, legislativou 

a pravidly a dále podrobný popis vinařského sektoru EU s důkladnějším přihlédnutím 

k vybraným členských zemím je pouze dílčí cíl této disertační práce. Hlavním cílem 
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předkládané disertační práce je ověřit použitelnost konceptu MLG v konkrétním případě 

vyjednávání stanovisek v rámci vinařské reformy SZP EU na základě identifikace a analýzy 

vazeb mezi aktéry zapojených do tohoto procesu. Tedy na základě provedené případové studie 

objasnit chování aktérů zapojených do vinařské reformy a zjistit, zda chování aktérů 

zapojených do procesu prosazování zájmů v rámci vinařské reformy SZP odpovídá aspektům 

konceptu MLG.  

Cílem práce není měřit vliv jednotlivých aktérů zapojených do procesu vyjednávání 

reformy SOT s vínem, protože to je téměř nemožné a těžko hodnotitelné. Záměrem je spíše 

zachytit všechny kanály, kterými dané organizace komunikují a snaží se jimi podílet na 

vytváření stanoviska k reformě SOT s vínem, jak tyto vazby hodnotí samy organizace a jak 

tyto komunikační kanály korelují s konceptem MLG. 

Koncept MLG je teoretický koncept, který analyzuje proces rozhodování 

a vyjednávání a vazby mezi jednotlivými aktéry v rámci Evropského společenství. 

V posledních dekádách tento přístup mezi politology nabyl na významu, jelikož se jedná 

o jakýsi doplňující koncept ke stěžejním teoriím evropské integrace, tj. k nadnárodnímu 

přístupu (supranacionalismus) a k mezivládnímu přístupu (intergovernmentalismus). Koncept 

MLG byl zpracován a ověřován již mnoha autory na nejrůznějších politikách a oblastech 

evropské integrace, málokdy byl však aplikován na oblast SZP. Zároveň v rámci teoretického 

zakotvení konceptu MLG není rozebrána možnost vlivu konkrétních specifik daného 

členského státu na aplikovatelnost tohoto konceptu. Koncept je velmi podrobně rozebrán 

v kapitole 1.4.3. 

Na základě rozboru pramenů, zjištěných faktů, zmíněných předpokladů a stanovených 

cílů tato disertační práce pracuje s následujícími hypotézami:  

1) Chování aktérů zapojených do procesu tvorby stanoviska členských zemí v rámci 

vybrané oblasti SZP odpovídá principům konceptu MLG. 

2) Specifika daného státu mohou ovlivnit chování zapojených aktérů a tím i funkčnost 

některých principů konceptu MLG.   

První hypotézou chce práce potvrdit, že koncept MLG je aplikovatelný na oblast SZP 

stejně jako na jiné oblasti například regionální či environmentální politiky, které již byly 

akademiky zkoumány. Vazby a vztahy v této politice jsou identifikovatelné na mnoha 

úrovních a lze očekávat, že odpovídají konceptu MLG. Druhá hypotéza pak přichází s tím, že 

specifika státu mohou ovlivnit aplikovatelnost principů MLG. Pokud by se tato hypotéza 
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potvrdila, bylo by třeba do budoucna do konceptu zapracovat také vnímání stereotypů, 

specifik či historických souvislostí dané země a jejich vliv na funkčnost konceptu, protože 

kvůli tomu nemusí být některé aspekty konceptu na daný případ použitelné. Tím pádem by 

nebylo stěžejní, že se aktéři pohybují v evropeizovaném prostředí, ale spíše jakou „zátěž“ 

vlivů a specifik si nesou ze svého členského státu.  

Po vymezení hlavních hypotéz disertační práci lze identifikovat klíčové výzkumné 

otázky této práce a další dílčí výzkumné otázky, které mají napomoci nalézt odpověď na 

otázky pro práci stěžejní. Hlavní výzkumné otázky, které mají vyvrátit či potvrdit stanovenou 

hypotézu a také splnit hlavní cíl práce jsou tyto:  

Výzkumná otázka č. 1: Odpovídá chování aktérů zapojených do procesu tvorby 

stanoviska členských zemí v rámci vybrané oblasti SZP principům konceptu MLG? 

Výzkumná otázka č. 2: Mohou specifika daného státu ovlivnit chování zapojených 

aktérů a tím i použitelnost některých principů konceptu MLG? 

S cílem zodpovědět hlavní výzkumné otázky si práce vytyčila ještě několik dílčích 

otázek, které mají přispět k jejich objasnění. Mezi tyto dílčí výzkumné otázky lze zařadit 

například: 

 Jak vypadá síť komunikačních kanálů aktérů zasahujících do procesu prosazování 

zájmů v prostředí Společné zemědělské politiky? 

 Využívají tito aktéři spíše komunikační kanál skrze národní úroveň nebo 

komunikují přímo s evropskou úrovní? 

 Komunikují tito aktéři pouze horizontálním směrem nebo i vertikálním? 

 Mají zapojení aktéři tendenci obcházet určité úrovně, na kterých se vytváří 

stanoviska k reformě? 

 Jak vnímají zapojení aktéři důležitost vládních složek na národní úrovni? Je role 

státu klíčová nebo stát už nemá v hierarchickém uspořádání vedoucí postavení 

a pozice jsou na jednotlivých úrovních rovnocenné? 

 Je v rámci konceptu MLG přeceněna role subnárodních aktérů v procesu 

prosazování zájmů?7  

 

Odpovědi na všechny vymezené výzkumné otázky hledá a více analyzuje kapitola 

věnovaná praktickému výzkumu, tedy konkrétní případové studii vyjednávání reformy SOT 

                                                 
7 Jak tvrdí často kritici tohoto konceptu. (Le Gales, Patrick a Christian Lequesne, 1998) 
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s vínem na příkladu Francie a okrajově také na příkladu České republiky. Kapitola č. 2 - 

Případová studie se také podrobněji věnuje vytyčení specifik daných členských zemí, která by 

podle hypotéz práce mohla mít vliv na aplikovatelnost některých apektů MLG. Mohlo by se 

jednat o specifika jako například politický systém daného státu, politická kultura, historické 

zkušenosti s evropským integračním procesem, komunistická minulost členského státu či 

významnost vinařského sektoru pro daný členský stát a jiné. Tato specifika byla určena na 

základě posouzení jejich relevantnosti k prováděnému výzkumu, tj. buď vyplývala 

z provedené teoretické rešerše, anebo byla zmíněna jako zásadní v rámci rozhovorů se 

zapojenými aktéry.  

 

1.4 TEORETICKÝ RÁMEC PRÁCE 

Následující kapitola přibližuje teoretické přístupy, na kterých je tato disertační práce 

postavena. Než ale podrobněji popíšeme jednotlivé teoretické koncepty evropské integrace, ze 

kterých předkládaná disertační práce vychází, je třeba vysvětlit některé související pojmy jako 

například „evropská integrace“ a mnohé další, objasnit širší souvislost a historický kontext 

vytváření teorií evropské integrace a vyargumentovat proč jsou již některé teorie pro tento 

výzkum nedostačující. Dynamický proces evropské integrace a evropeizovaná aréna aktérů 

zapojených do evropského rozhodovacího procesu je pro tuto práci stěžejní, proto je třeba 

věnovat detailnímu rozboru teorií evropské integrace a pojmům, které více či méně souvisejí 

s touto disertační prací.  

Teoretický rámec této disertační práce je zakotven především v konceptu 

víceúrovňového vládnutí (koncept multi-level governance) a v modelu politických sítí (Policy 

networks - PS). Tyto koncepty bývají v odborné literatuře označeny jako mezzo teorie, 

protože nejsou řazeny mezi velké teorie (grand teorie) jako neofunkcionalismus a mezivládní 

(integovermentální) přístup. Mezzo teorie v podstatě tyto dvě velké teorie doplňují a popisují 

místa nebo situace, které nelze uchopit velkými teoriemi, nebo tyto velké teorie jsou v tomto 

ohledu nedostatečně rozpracovány.  Kvůli širším souvislostem je třeba ale okrajově zmínit 

i obě velké teorie, ze kterých stěžejní koncepty vycházejí a další důležité pojmy, předpoklady 

a přístupy, které s touto disertační prací souvisejí. Jedná se o tyto teorie a fenomény: 
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• Evropská integrace 

• Intergovernmentální a supranacionální teoretický přístup 

• Regionalizace - přístup bottom-up (zdola) a top-down (zhora) 

•  Evropeizace 

 

Výše vyjmenovaným fenoménům se tato kapitola bude věnovat pouze okrajově 

a budou spíše sloužit k nastínění souvislostí a k lepšímu pochopení stěžejních konceptů této 

práce, které jsou následující: 

 koncept víceúrovňového vládnutí, 

 model politických sítí. 

 

Tyto dva přístupy vysvětlují, „jak“ se aktéři, zapojeni do procesu rozhodování a 

prosazování zájmů, chovají, dále mapují vazby mezi nimi a identifikují směr komunikace na 

jednotlivých úrovních. Tato disertační práce popisuje, hodnotí a analyzuje proces prosazování 

zájmů a utváření stanovisek v rámci Společné zemědělské politiky na příkladu reformy SOT 

s vínem a vinnou révou. Tato oblast se jeví jako možný příklad uplatnění pro koncept MLG a 

model politických sítí.  

 

1.4.1 Teorie evropské integrace 

Teoretické zakotvení této disertační práce je založené na mezzo teorii víceúrovňového 

vládnutí. Než ale dojde k bližšímu objasnění této teorie evropské integrace, je třeba definovat 

nejen, co se myslí v akademické obci pod pojmem teorie, ale také vysvětlit, co se skrývá pod 

pojmem „evropská integrace“. Teorie je tedy ucelený soubor výroků o určitém jevu. Tyto 

výroky objasňují příčiny a důsledky tohoto jevu a vysvětlují jeho vnitřní fungování a vztahy 

s okolím. Teorie může být na jedné straně zevšeobecněním praxe a na druhé straně ji může 

formovat. Právě toto zevšeobecnění určitého jevu umožňuje pak aplikovat teorii a její 

mechanismus i na jevy obdobné. (Kratochvíl, 2008) Hlavní teoretický koncept použitý v této 

disertační práci, koncept víceúrovňového vládnutí, se právě zaměřuje na zevšeobecnění praxe 

fungování aktérů v procesu evropské integrace a vytváří jakýsi model této interakce. Fakt, že 

tento koncept usiluje o popis a zevšeobecnění určitého fungování a posléze jeho aplikaci na 

obdobné případy, potvrzuje i velké množství akademiků, kteří se již pokoušeli na praktickém 

příkladu tento koncept potvrdit či vyvrátit.  Tato disertační práce má podobný záměr a to 
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ověřovat reálný proces vyjednávání vinařské reformy právě na tomto teoretickém modelu, 

který teoreticky popisuje zapojené úrovně, vazby a interakce v evropeizovaném prostředí. 

Cílem této práce je pak mimo jiné na základě tohoto porovnání zjistit, zda lze tuto teorii na 

vybraném případě použít, do jaké míry vskutku dochází k aplikovatelnosti principů této teorie 

a zda má tento koncept nějaké hranice, které mohou být zapříčiněné například vlivem specifik 

daného státu. 

Dle Kratochvíla nelze do zvolené teorie nebo konceptu zahrnout všechna fakta, která 

máme pro výzkum k dispozici. Většinou to v praxi s použitím teorie funguje tak, že některá 

méně důležitá fakta musíme odsunout stranou, preferujeme pouze určité relevantní faktory, na 

které je koncept zaměřen a podle nichž pak můžeme koncept potvrdit či vyvrátit. Touto 

selekcí pak vytvoříme abstraktní model reality, úzce spojený s našimi teoretickými 

předpoklady. To znamená, že je třeba si uvědomit vlastní omezení tím, že pro práci byla 

vybrána právě tato teoretická perspektiva. (Kratochvíl, 2008) Z tohoto důvodu nelze 

považovat výzkum této disertační práce brát za absolutně nestranný a objektivní. Tomu, jaké 

hlavní prvky konceptu víceúrovňového vládnutí byly vybrány v této práci pro komparaci 

s realitou, se detailněji věnuje kapitola popisující koncept MLG. (Kapitola 1.4.3.5)  

Je třeba si uvědomit, že teorie a praxe nejsou dva naprosto odlišné světy, naopak, 

vztah mezi teorii a praxí je velmi těsný (Kratochvíl, 2008). Praxe může dávat nové impulzy 

pro teoretické zkoumání daného jevu a to by měl být právě případ této disertační práce. Praxe 

zobrazující, jak funguje vytváření národního stanoviska, prosazování zájmů a rozhodovací 

proces v oblasti Společné zemědělské politiky, může nabídnout určité nové impulsy 

v konceptu MLG a pokusit se najít určité hranice této teorie či navrhnout například 

zapracování národních specifik jako relevantních faktorů při používání tohoto konceptu.  

Většina teorií či konceptů použitých v této disertační práci patří mezi teorie evropské 

integrace. Proto, než se podíváme na jednotlivé teorie či koncepty, je třeba definovat si pojem 

„evropská integrace“. Ernst Haas ve své knize „The Uniting of Europe“ shrnul definici 

evropské integrace jako: proces, při němž jsou političtí aktéři z rozdílného národního 

prostředí vedeni k tomu, aby přesunuli svou loajalitu, očekávání a politické aktivity k novému 

centru, jehož instituce disponují jurisdikcí nad již existujícími státy, anebo ji požadují.“   

(Ernst Haas, 1958, s. 16) Ačkoli tato definice vznikla na samém počátku formování 

Evropského společenství a je tedy již půl století stará, je zřejmě stále velmi výstižná 

s ohledem na četnost používání v odborných textech. V této definici je evropská integrace 

chápána jako dynamický proces především politické integrace. Právě politická integrace a z ní 
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plynoucí politická interakce všech zapojených aktérů je hlavním prostředím výzkumu této 

práce.  

Definice evropské integrace se dále vývojem v čase měnily, rozšiřovaly, zobecňovaly, 

přibíraly nové aktéry, skutečnosti, interakce, ale obecně lze o evropskou integraci shrnout tak, 

že se jedná o určitý dynamický proces, který probíhal několik posledních desítek let v Evropě 

a nadále probíhá a snaží se o silnější sjednocení nebo sloučení jednotlivých aktérů na různých 

úrovních, dříve autonomních jednotek, napříč evropským spektrem vytvořením nadnárodního 

institucionálního rámce, který přebírá z velké části výkonné, zákonodárné a soudní pravomoci 

a stává se do jisté míry autonomní jednotkou.8 

Beate Kohler-Koch a Fabrice Larat ve své knize popisují evropskou integraci jako 

proces, ve kterém členské státy EU přesouvají svou suverenitu nebo delegují pravomoci 

v rozhodování z domácí na evropskou úroveň. Tento pohled je poměrně jednostranný, ale 

směřuje k hlavním myšlenkám jedné z velkých teorií a to supranacionalismu. Oběma velkým 

teoriím evropské integrace, tedy nejen nadnárodnímu, ale také mezivládnímu přístupu, 

a jejich postupnému přerodu do dalších mezzo teorií se věnuje další podkapitola této 

disertační práce. Tyto dvě grand teorie budou pouze nastíněny v souvislosti s vznikem MLG, 

v jiném kontextu nejsou pro práci příliš důležité.  

 

1.4.2 Od velkých teorií k mezzo teoriím 

Od samotného počátku procesu evropské integrace se řešila otázka, zda základními 

aktéry této integrace byly státy a stále ještě jsou nebo naopak, zda hlavní hybnou 

a rozhodovací silou jsou nadnárodní instituce EU. Toto téma je také jedním ze zkoumaných 

jevů této práce, protože v rámci praktické části je mimo jiné zkoumána role státu a národní 

úrovně v konkrétním procesu prosazování zájmů.  

Weiner a Diez rozdělují vývoj evropské integrace na několik období, s nimiž je také 

většinou spojený určitý postoj k evropské integraci a s tím související teorie. (Weiner, Diez, 

2001). Také Kratochvíl se ve své knize nechal inspirovat a rozdělil vývoj evropské integrace 

do určitých historických období. (Kratochvíl, 2008) Tak například první obdobím podle 

tohoto schématu je poválečné období a, kdy tato integrace měla zajistit především zamezení 

dalších konfliktů a větší soudržnost evropských národů. S tímto obdobím bývá spojena teorie 

                                                 
8 Tento výklad pojmu „evropské integrace“ shrnuje několik definic od různých autorů, například Walace, 1990, 
Hix a Goetz, 2000 
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federalismu. Druhým navazujícím obdobím jsou pak šedesátá léta, kdy akademici pomalu 

začínají řešit, jak by tato integrace měla vypadat a kdo hraje zásadní roli v této integraci, zda 

nadnárodní instituce nebo jednotlivé členské státy a jejich vlády. Nadnárodní pojetí prezentují 

neofunkcionalisté a mezinárodní pojetí zase zastávají realisté. Po tomto období, kdy byly na 

výsluní právě tyto velké teorie, přišel v osmdesátých letech fenomén konceptů, které přestaly 

používat za svůj základ teorie mezinárodních vztahů, ale spíše politologii. Zatímco teoretická 

literatura popisuje EU jako polity (stát), užívá se také přirovnání EU k laboratoři pro 

zkoumání různých transformací v policy-making v mnohem širším měřítku. (Rosamond, 

2000) Hlavní výzkumnou otázkou třetího období je identifikovat systém vládnutí v ES 

a popsat, jak tento systém funguje. V této době začínají vědci poukazovat na to, že integrační 

proces disponuje také velmi hustou sítí interakcí jednotlivých aktérů zapojených na různých 

úrovních, což je jedním z důležitých předpokladů konceptu MLG. Tento koncept se právě 

v této době dostává do popředí. Končí spory mezi akademiky prosazujícími nadnárodní 

a mezivládní přístup a oba tábory vzájemně uznávají, že obě složky jsou pro evropskou 

integraci stejně významné. Začínají první pokusy o nalezení jakési všezahrnující teorie 

evropské integrace, ale tento úkol se ukazuje jako nesplnitelný. V této době začíná být 

evropská integrace chápána jako ucelený politický systém, ve kterém lze identifikovat dva 

základní aktéry, tj. členské státy a nadnárodní instituce. Vlivem rostoucího významu 

regionální politiky, se také poprvé začíná hovořit o dalších aktérech či složkách integračního 

procesu a to například o úrovni regionální a také o transnacionálních aktérech. Právě tyto 

nové komponenty, jejich interakce a jejich roli v integračním procesu popisuje koncept MLG. 

I když od vzniku tohoto konceptu uběhly už desítky let, stále je tento koncept akademiky 

poměrně hojně využíván. Přispívá k tomu jistě i fakt, že v současné době dochází k určité 

stagnaci a pokusu o prolínání všech zmíněných teorií. Spor o větší význam členských státu 

oproti nadnárodním institucím v procesu evropské integrace a rozhodovacím procesu EU je 

ale stále aktuálním tématem. Obzvláště po přijetí Lisabonské smlouvy9, která rozhodovací 

proces významně pozměnila. Stejně tak se mnoho odborných prací věnuje identifikaci vazeb, 

interakci aktérů a objasnění tohoto chování v konkrétních případech rozhodovacího procesu 

v rámci EU. Jednotlivé práce mohou být určitým základem a zároveň impulzem k nalezení 

nové teorie evropské integrace. I tato práce se věnuje především zmíněným vazbám, 

konkrétně na příkladu SOT s vínem a vinnou révou, a zaměřuje se na identifikaci konceptu 

                                                 
9 Lisabonská smlouva vešla v platnost 1. prosince 2009. 
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MLG  v tomto prostředí. Tomuto konceptu stěžejnímu pro předkládanou disertační práci se 

detailněji věnuje následující podkapitola. 

 

1.4.3 Koncept víceúrovňového vládnutí 

V rámci této kapitoly bude vybraný koncept definován a zařazen dle stanovených 

klasifikací, dále zde budou vysvětleny důležité termíny, historické aspekty a tendence 

související s konceptem MLG, stručně nastíněny další koncepty úzce spjaty s konceptem 

MLG jako například regionalizace a evropeizace a v poslední části kapitoly bude důkladně 

rozebrán samotný koncept MLG a jeho základní rysy. 

 

1.4.3.1 Governance turn a kategorizace konceptu MLG 

Teorie evropské integrace podléhají různým klasifikacím. Kromě již zmíněného dělení 

podle časového neboli historického hlediska, podle něhož spadá koncept MLG do období 

osmdesátých let minulého století, je používán ještě druhý systém klasifikace podle šíře záběru 

dané teorie.10 Tento druhý typ klasifikace teorií evropské integrace rozděluje teorie podle 

toho, zda se snaží pokrýt celý integrační mechanismus nebo pouze určitý problém spojený 

s evropskou integrací či zaměřit se a vysvětlit jen určitý dílčí aspekt nebo etapu. V této 

kategorizaci se koncept MLG řadí mezi „teorie středního rozsahu“ (middle range theories).11 

Teorie spadající do této skupiny se v žádném případě nesnaží pokrýt celou oblast integrace, 

ale zaměřující se jen na určitou část, dílčí problém nebo stav integrace. Většinou bývají 

konkrétnější a zaměřují se například jen na fungování určité instituce nebo zájmových skupin 

v určitých fázích rozhodovacího procesu. (Kratochvíl, 2008) Proto se koncept MLG jeví jako 

vhodný teoretický základ pro případ vyjednávání vinařské reformy jako vybraného příkladu 

určité části evropské integrace. Někdy také hovoříme o teoriích v této kategorii jako 

o modelech.  Poslední klasifikací teorií je rozdělení podle toho, z jaké vědní disciplíny či 

akademického oboru vychází. V případě konceptu MLG se jedná o politologii. Tímto jsme 

vyčerpali problematiku kategorizace konceptu MLG a lze přejít k detailnějšímu rozboru 

samotného konceptu.  

Koncept MLG se objevil v osmdesátých letech 20. století a souvisí především 

s fenoménem nazvaným „obrat k vládnutí“ (Governance turn). Tento termín vysvětluje 

                                                 
10 Více k této klasifikaci teorií evropské integrace viz Teorie evropské integrace, Kratochvíl, 2008 
11 Další kategorie v rozdělení teorií jsou tyto: „široké teoretické perspektivy“ a „ucelené teorie integrace“ 
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Evropské společenství poprvé jako politické uskupení, které je možné zkoumat politickými 

nástroji. Nabízí alternativní přístup, jehož základem není studium mezinárodních vztahů, jako 

tomu bylo doposud, ale naopak obrat ke studiu vztahů vnitrostátních, k čemuž lze použít vědy 

politologické, která se více zabývá organizací společnosti a strukturou rozhodovacích 

a řídících mechanismů. Proto v tomto období končí inspirace ze studia mezinárodních vztahů, 

kde byl za normální stav brán systém suverénních, teritoriálně definovaných jednotek 

a integrace byla z tohoto pohledu považována za něco velmi atypického, co narušuje 

dlouhodobě udržovaný systém pravidel a chápání jevů. 

Posun tohoto chápání studia evropské integrace a evropského společenství byl 

poměrně zásadním momentem v bádání o teoriích evropské integrace. Klíčovou otázkou 

v oblasti teorie mezinárodních vztahů, totiž bylo, jak je možné, že dlouhodobá spolupráce 

státu v Evropě vyústila až ke vzniku institucionalizované integrační organizace. Integrace 

tvoří závislou proměnnou, kterou věda zkoumá. V politologickém přístupu je tomu přesně 

naopak. Evropská společenství jsou brána jako pospolitost (polity), jakýsi prostor, kde se 

vládnutí odehrává a integrace se tak mění v proměnnou nezávislou. Velmi zjednodušeně, ale 

přitom výstižně popisuje tuto proměnu ve své knize Petr Kratochvíl. V přístupu 

mezinárodních vztahů se ptáme: „Jak státy ovlivňují evropskou integraci?“, kdežto 

v politologickém přístupu si klademe otázk   u: „Jak evropská integrace ovlivňuje systém 

vládnutí v EU?“ (Kratochvíl, 2008, s. 149) 

 

1.4.3.2 Regionalizace a mechanismy „top down“ a „bottom-up“  

Od sedmdesátých let minulého století začal postupně růst význam regionů a regionální 

politika získala natrvalo své místo mezi důležitými politikami Evropského společenství. 

Aspekt postupující regionalizace byl do té doby ve studiu evropské integrace spíše opomíjen.  

Ačkoli regionalizace byla chápána jako zvrat ve staletém vývoji evropského státu, jak 

popisuje Kratochvíl. Do té doby byly jedinými a zásadními aktéry státy a po zrodu 

Evropského společenství také nadnárodní instituce. Aktérům v regionech akademici v jejich 

bádání nevěnovali velkou pozornost.  K zásadnímu zvratu došlo právě v tomto období, kdy 

došlo k posilování regionů a větší decentralizaci. Myšlenkou decentralizace bylo zajistit určitý 

rozmach zaostalých regionů a diverzifikovat vliv státu na fungování specifických regionů. 

(Jones, Keating, 1995) 
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Než se podíváme na regionalismus podrobněji, je třeba vysvětlit dva různé typy jeho 

pojetí a tedy i velmi odlišné definice. Regionalismus je v politologii a v teorii mezinárodních 

vztahů chápán absolutně odlišně. Pro tuto práci je hlavní pojetí politologické, ve kterém 

regionalismus klade důraz na růst autonomie a politicko-ekonomické emancipace regionů 

uvnitř státu.  Jde tedy o posun kompetencí směrem dolů. V teorii mezinárodních vztahů je to 

naopak. 12 (Kratochvíl, 2008) 

Proces regionalizace můžeme rozdělit na dvě fáze. První směřování je regionalismus 

„shora“, tedy „top-down“. Jedná se o přesun kompetencí na subnárodní aktéry a instituce. Do 

této fáze zahrnujeme například i proces implementace, ať už pravidel či evropské legislativy, 

nebo též adaptace lokálních institucí na mechanismy evropské.  

Pro teoretický rámec této práce a vlastní výzkum je ale stěžejní opačný proces 

regionalizace, tedy princip „bottom-up“, který vznikl s rostoucími ambicemi regionů. Regiony 

usilovaly o větší autonomii. Oproti prvnímu mechanismu, který podle odborníků stále ještě 

měl za cíl v celkovém pohledu posílit pozici státu, tento druhý proces již směřoval více 

k procesu opačnému, spíše erozi národního státu. Do procesu „bottom-up“ řadíme především 

prosazování zájmů a stanovisek subnárodních  složek na úrovni národní a nadnárodní, čímž se 

zabývá výzkumná část této disertace. Posilování regionů vyvrcholilo vznikem Výboru regionů 

v polovině devadesátých let, Některé regiony se dokonce snaží posílit jejich pozici vůči jejich 

mateřskému státu založením vlastního zastoupení v Bruselu. 13  

Právě tento aspekt evropské integrace, posílení subnárodních aktérů, měl vliv na vznik 

nových teoretických konceptů, které zapracovaly již také regionální úroveň rozhodování. 

Stěžejním konceptem na tomto poli je právě koncept MLG, který je aplikován v této práci 

a jeho hlavní principy jsou vysvětleny v podkapitole 1.4.3.5.  

 

1.4.3.3 Základní pojmy spojené s konceptem MLG 

Termín „governance“ (vládnutí) je v politických vědách poměrně etablován. Často se 

objevuje v debatách o domácí politice (Marinetto, 2003, Rhodes, 1997, Stoker, 2006), ale 

zároveň bývá diskutován také v debatách o mezinárodní politice (Rosenau, 2004, Welch 

a Kennedy-Pipe 2004). A kde jsou hranice mezi domácí a mezinárodní politikou? Ta byla 

jaksi smazána v kontextu evropské integrace. (Bache, 2008) Právě v důsledku tohoto vývoje 
                                                 
12 V teorii mezinárodních vztahů je regionalismus chápán spíše jako směřování k integračním uskupením 
sousedících států v rámci jednoho regionu a tedy i kompetencí spíše směrem nahoru. (Kratochvíl, 2008)  
13 Katalánsko, Wales atd. 
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se stal koncept MLG tak významným. Existuje mnoho definic „governance“ (Bevir, Rhodes 

2003, Kjaer 2004, Pierre 2000, Richards a Smith 2002). V nejširším slova smyslu může být 

pojem „governance“ chápán jako: kontinuální politický proces se stanovením jasných cílů pro 

společnost, do něhož je zasahováno za účelem dosažení těchto cílů (Jachtenfuchs, Kohler-

Koch, 2004). V užším slova smyslu může být termín používán k zachycení rostoucí 

fragmentace neboli rozdrobení veřejného rozhodování a rostoucího stupně vzájemné 

závislosti mezi státními a nestátními subjekty. Vládnutí prostřednictvím sítí na rozhraní mezi 

státem a občanskou společností. V tomto tématu existuje shoda, že vztahy mezi státem 

a občanskou společností se mění a že hranice mezi těmito dvěma oblastmi je předělána, ale je 

zde malá shoda na tom, jak, proč a jestli je žádoucí. (Bevir and Rhodes, 2003) V kontextu 

evropské integrace není v rámci MLG pozornost poutána jen na posuny v horizontálních 

vztazích mezi státem a občanskou společností, ale také ve vertikálních vztazích a hranicích 

mezi aktéry na národní, nadnárodní a subnárodní úrovni. (Bache, 2008) 

Pro komplexnost celého výkladu je třeba vysvětlit také rozdíl mezi multilevel (ML) 

„governance“, „goverment“ a „participation“. „ML goverment“ je spíše zaměření na 

víceúrovňovou institucionální strukturu, kdežto „ML governance“ je formulace 

a implementace veřejných politik sítěmi zahrnujícími veřejné aktéry z různých úrovní 

rozhodování a neveřejné aktéry (zájmové skupiny, experti atd.). (Papadopoulos 2005) Dle 

„governance“ jsou rozhodnutí uskutečňována v rámci politických sítí (policy networks – 

PS14) a mimo jiné organizacemi, které jsou formálně volbami nelegitimními aktéry – např. 

zájmové skupiny. (Loughlin 2007) Pokud někteří aktéři zapojeni do procesu nemají 

sebemenší vliv na konečný výsledek nebo mají možnost výsledky ovlivnit, ale nečiní tak, 

v tomto případě hovoříme o ML „participation“. (Verner, 2008) 

V této podkapitole je také prostor k objasnění pojmů „polity“, „politics“ a „policy“, 

které jsou do českého jazyka překládány shodně jako „politika“, ale jejich význam v rámci 

politologie je rozdílný. Když hovoříme o tzv. polity, máme na mysli institucionální strukturu 

politického systému.  Pojem „politics“ označuje politickou praxi neboli politickou mobilizaci 

– vyjednávání, vytváření stanovisek, spolupráce atd. Třetí termín „policy“ nejlépe vystihuje 

český význam slova politika. Jedná se už o konkrétní politická rozhodnutí, která jsou 

prováděna v rámci jednotlivých sektorových politik. Jde v podstatě již o provádění politiky. 

Koncept MLG ovlivňuje všechny tři součásti politiky. Tato disertační práce se však 

zaměřuje především na „politics“, tedy na vyjednávání, chování zapojených aktérů při 
                                                 
14 Modelu politických sítí bude více věnována kapitola 1.4.4. 
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vytváření stanovisek. Zkoumá, jak MLG a Policy networks (PS) ovlivňují politickou praxi 

(politics) v oblasti tvorby stanovisek k vinařské reformě zemědělské politiky EU. Praktická 

část této disertační práce má za cíl zjistit, zda jde v tomto prostředí uplatnit  koncept MLG, 

případně doporučit, co by mělo být do konceptu ještě zapracováno, aby byl lépe 

aplikovatelný. Předpokladem pro výzkum konceptu MLG v praxi je fakt, že toto prostředí již 

prošlo určitým stupněm evropské integrace, tzn., že dané prostředí je dostatečně 

„evropeizované“. Objasnění tohoto konceptu nebo spíše procesu se více věnuje následující 

podkapitola. 

 

1.4.3.4 Evropeizace a její vztah s konceptem MLG 

Termín „evropeizace“ byl poprvé představen v literatuře v polovině 90. let 

politologem Robertem Ladrechem. v souvislosti s vlivem evropské integrace na domácí 

politiky a instituce ukázaném na příkladu Francie. (Ladrech, 1994) Koncept „Evropeizace“ se 

vyvinul v souvislosti s procesem evropské integrace. Tento koncept se primárně zabývá tím, 

jak se mění domácí politické instituce a procesy a konkrétní politiky evropských zemí 

v souvislosti s procesem evropské integrace (Dančák, Fiala, Hloušek 2005). Jedná se o proces 

strukturální změny spojený s prostředím a fungováním EU, ovlivňující aktéry, instituce, ideje 

a zájmy. Tento proces tedy změnil chování aktérů a ti se nyní v tomto evropeizovaném 

prostředí chovají pravděpodobně tak, jak popisuje koncept MLG. Nejvíce zkoumanou oblastí 

bývá v tomto kontextu evropeizace politik, kde se objevuje nutná příčinná souvislost mezi EU 

a národní rovinou, která se musí přizpůsobit. (Feathersone, Radaelli, 2003). Velmi obšírně, 

ale zároveň výstižně, tento koncept popisuje Radaelli. Vnímá evropeizaci jako soubor 

procesů, vytváření, šíření, institucionalizace formálních a neformálních pravidel, procedur, 

paradigmat, pracovních postupů a sdílených hodnot a norem, které jsou definovány 

a upevněny v politickém procesu EU a následně zavedeny do domácích politických struktur 

a diskurzu. Faktory, které působí na tento proces, jsou pak hlavně tyto dva: organizační 

nastavení domácí politiky (systému) a také politická kultura, tj. silný tlak odborů, 

lobbystických, nevládních organizací. (Feathersone, Radaelli, 2003) 

V českém akademickém prostředí se nejvíce tématu „evropeizace“ věnují Dančák, 

Fiala, Hloušek. Jejich publikace Evropeizace z roku 2005 je ojedinělou velmi komplexně 

zpracovanou publikací na toto téma. Tito autoři poukazují také na to, že koncept evropeizace 

je rozpracován nejen v politologii, ale i v dalších společensko-vědních oborech. Rozlišují 
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devět různých rovin neboli pojetí konceptu. 15 Pro účely této práce jsou především čtyři 

roviny, které poukazují na to, jaké procesy v EU proběhly či probíhají a charakterizují tím 

prostředí, do kterého je praktický výzkum této práce vložen.  První rovinou evropeizace je 

rovina legislativní, tj. přejímání právních norem Evropské unie – acquis communautaire, 

druhou rovinou je pak rovina přímo Evropské unie – vytváření nového (evropského) 

politického systému, dále je zde rovina mezinárodního systému, jejíž základ je ukotven 

v omezování role státu a v nových úrovních demokratického rozhodování ve vnitřní politice 

i mezinárodních vztazích a v neposlední řadě je zde rovina členských států, která rozebírá 

přizpůsobování se vnitrostátní polity, politics a policy změnám, které diktuje EU. Tyto roviny 

evropeizace, především procesy přejímání právním norem a přizpůsobování se změnám 

v politických strukturách a jednáních, jsou většinou vnímány jako procesy shora dolu (top-

down). Je ale třeba znovu připomenout, že proces je obousměrný a procesně v podstatě 

identický. Předkládaná disertační práce se věnuje opačnému směru tohoto procesu, tedy části 

procesu nazývané „bottom-up“. Na proces „bottom-up“ se velmi detailně ve svých 

výzkumech zaměřovala Tanja Borzel. (Borzel, 1997, 2002, 2009)    

Předpoklad této disertační práce, že proces evropeizace lze identifikovat v obou 

vybraných členských zemích, Francii i ČR, lze potvrdit již existujícími studiemi 

a publikacemi. Francouzskému případu evropeizace na příkladu regionální politiky se věnuje 

paper Marine de Lassale (2010), Pavel Verner (2008). Evropeizací českých struktur se 

podrobněji zabývá Weiss, Šlosarčík v kapitole „Česká republika a EU  - zvykání si v nové 

roli“ (Rovná, Kasáková, Váška, 2007), dále pak Dančák, Fiala a Hloušek (2005) a také 

Markéta Pitrová v kapitole o adaptaci ČR na podmínky unijní lobby (Dančák, Hloušek, 2007). 

EU podpořila MLG přenesením některých dříve centralizovaných funkcí na 

nadnárodní nebo naopak na lokální či regionální úroveň. Evropeizace tedy například na 

centralizovanou Francii měla silný vliv, podpořila její decentralizaci a tím pádem i vznik 

politických sítí a víceúrovňového vládnutí. Dá se tedy předpokládat, že obecně pomocí MLG 

lze sledovat proces evropeizace ve vybraných národních politikách. Koncept MLG je jakýsi 

interpretační rámec evropeizace, zastřešující konceptuální deštník, který posunuje zaměření 

výzkumu od budování unitární evropské institucionální struktury ke zkoumání způsobu 

vytváření a provádění politiky. (Gualini, 2004)    

                                                 
15 Historická, mezinárodní, osobní, mezinárodního systému, tranzitologická, Evropská unie, členských států, 
legislativní a ekonomická. Více viz Dančíák, Fiala, Hloušek 2005) 
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Evropeizace byla dříve omezena na výzkum pouze vlivu evropské integrace na 

strukturu institucí uvnitř států, díky MLG konceptu se ale otvírá pro europeizaci nová 

dimenze a je možné zkoumat všechny kroky a úrovně rozhodovacích procesů, lze tedy 

zkoumat i evropskou dimenzi ve spojení s europeizací a celý cyklus europeizace je zastřešen 

a lze ho zkoumat jako jeden celek. Evropeizace, tedy proces evropské integrace a změny z ní 

vyplývající, naopak umožnily vznik konceptu MLG, který by se bez procesu evropeizace 

zřejmě nikdy nestal tak významným na poli výzkumu politických věd.  

Vlivem evropeizace vzrostl význam subnárodních politických struktur (polities) 

a zájmových skupin na evropské úrovni, došlo k podpoře autonomního vystupování těchto 

skupin a k jejich vyššímu integrování do evropského rozhodovacího procesu.  Tyto rysy byly 

pak základem pro koncept MLG.  

 

1.4.3.5 Základní myšlenky a rysy konceptu MLG 

Koncept MLG byl poprvé zmíněn Gary Marksem na počátku devadesátých let 

minulého století v souvislosti s politikou regionálního rozvoje EU. O několik let později 

vyvinuli Marks a Hooghe koncetp, který byl a stále je aplikovatelný nejen v kontextu 

regionální politiky, ale napříč celou EU. Marks tehdy svůj nový koncept obhajoval tím, že 

velké teorie neofunkcionalismu a mezivládního přístupu nemohou adekvátně popsat 

dynamický proces EU, protože v rozhodovacím procesu se objevuje více aktérů a úrovní, 

například úroveň regionální, které tyto teorie vůbec neberou v úvahu. (Hooghe, Marks, 2001) 

Tedy na rozdíl od modelu „hry na dvou úrovních“ (two-level game), který obhajují 

mezivládní teoretické přístupy (Putnam, 1988), předpokládá koncept víceúrovňového vládnutí 

existenci řady překlenovacích víceúrovňových politických sítí. (Rovná v Rovná, Kasáková, 

Váška, 2007) 

Používání tohoto konceptu se velmi rozšířilo v poslední dekádě, jelikož napomáhá 

řešit otázky týkající se, jak národních vlád jednotlivých členských zemí, tak otázky týkající se 

Evropské dimenze, evropských institucí najednou. Zároveň nezkoumá jen izolovaný proud 

rozhodovacího procesu na úrovni centrální vlády, ale zaměřuje se více i na další úrovně 

a aktéry, například nevládní organizace (Bache, Flinderse, 2005) 

Jednou z hlavních myšlenek konceptu MLG je, že rozhodování v procesu evropské 

integrace neprobíhá pouze v nadnárodních institucích a na úrovni členských států, ale že 

důležitá je i regionální či departementální složka rozhodovacího procesu. Podle tohoto 
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konceptu probíhá „vládnutí“ na úrovni nadnárodní, národní i subnárodní a všechny tyto 

složky jsou pro rozhodovací proces důležité. Protože celkově vzrostl význam regionálních 

složek v rozhodovacím procesu, snaží se často regionální uskupení při prosazování svých cílů 

obejít národní úroveň a směřovat přímo do evropských institucí, které jim bývají více 

nakloněny. (Gualini, 2004) Tento rys konceptu MLG je velmi důležitý pro předkládanou 

práci, která tento aspekt kromě jiných ve své praktické části, v rozhovorech se zapojenými 

aktéry, ověřuje. Jedna z otázek položených během semistrukturovaných rozhovorů zněla: zda 

tito aktéři využívají spíše komunikační a vyjednávací kanál přímo do evropských institucí 

a přeskakují instituce na národní úrovni či ne.  

Kromě toho, že koncept MLG poukazuje na existenci těchto vrstev v rozhodovacím 

a vyjednávacím procesu EU, zdůrazňuje také změny v rozsahu kompetencí institucí na těchto 

úrovních. Koncept MLG pak hovoří o určité rovnocennosti těchto vrstev v procesu 

prosazování zájmů a stanovisek a odmítá jakoukoli hierarchii, tedy nadřazenost národních či 

nadnárodních institucí. Autoři konceptu MLG tento jev popisují tak, že národní arény sice 

zůstávají důležitými arénami pro tvorbu národních vládních preferencí, model MLG ale 

odmítá pohled, že subnárodní aktéři jsou začleněni výhradně v nich a jsou tedy přímo spojeni 

pouze s rozhodováním národních složek. Naopak tvrdí, že subnárodní aktéři dle MLG 

konceptu fungují jak v národních, tak v nadnárodních arénách. Národní vlády už se tím 

pádem jen podílí a ne monopolizují kontrolu nad mnoha aktivitami, které se odehrávají 

v příslušných regionech. (Hooghe, Marks, 2001) Dle konceptu MLG už tedy nejsou 

rozhodovací pravomoci monopolizovány pouze vládou členských zemí, ale jsou rozptýleny na 

různé úrovně rozhodování, tzn. na nadnárodní a subnárodní úrovně. (Kohler-Koch, Larat, 

2009)  

Eberlein a Kerwer výstižně shrnují všechny tyto prvky konceptu MLG do jedné 

definice: „Víceúrovňové vládnutí je velké množství rozhodovacích arén diferencovaných jak 

podle funkcionálních, tak podle teritoriálních linií, provázaných v nehierarchických 

uspořádáních.“ (Verner, 2008, s. 7) Pro lepší pochopitelnost názvu konceptu a jeho výstižnost 

rozdělují Hooghe a Marks název konceptu na dvě části a vysvětlují každou část názvu zvlášť. 

„Víceúrovňové“ (Multiulevel – ML) značí vzájemnou provázanost (závislost) subjektů 

působících na různých územních úrovních – lokální, regionální, národní a nadnárodní, 

zatímco „vládnutí“ (governance – G) poukazuje na rostoucí význam non-hierarchického 

formy tvorby politik, jako dynamické sítě, která zapojuje orgány veřejné správy, tak 

soukromé subjekty. 
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Výhodou tohoto konceptu je určitá sociální fragmentace, která umožňuje zaměřit 

pozornost výzkumníků na další úrovně a další aktéry jako nevládní organizace a tím pádem 

zajišťuje fundovanější rozhodnutí opírající se o větší množství zapojených aktérů. 

(Papadopoulos, 2005) Výzkum lze také více zaměřit na způsoby, jakými lze prosazovat 

názory i na jiných úrovních, než na úrovni centrální vlády. Výše zmíněným aspektům 

konceptu MLG jako je zapojení nových aktérů do procesu a způsoby prosazování zájmů 

těchto organizací, se také věnuje výzkumná část této práce. V případě MLG konceptu totiž 

důležitou roli hraje diskuse, vyjednávání a hledání kompromisu. Jedná se o kooperativní 

jednání mezi aktéry z vládních a nevládních sfér (Papadopoulos, 2005).  

Koncept MLG má také své nevýhody a negativa, kvůli kterým stále není chápán jako 

plně kvalifikovaná teorie. Jedním z důvodů je fakt, že se jedná o teorii, která nepokrývá celou 

oblast evropské integrace a dalším důvodem může být fakt, že nelze přesně prezentovat jasné 

výsledky spojené s výzkumem vlivu subnárodních a nestátních aktérů, protože je velmi těžko 

prokazatelné, zda tento konkrétní vliv zapříčinil danou změnu. V rámci tohoto konceptu lze 

ale bez pochyby popsat a objasnit chování těchto aktérů, identifikovat komunikační kanály 

mezi nimi a dále také vazby a spolupráce pomocí modelu politických sítí, prověřit, zda tyto 

vazby odpovídají předpokladům konceptu MLG a případně nastínit motivaci aktérů k těmto 

vazbám pomocí teorie fúze. Kratochvíl ve své publikaci také zmiňuje časté kritiky konceptu 

MLG. Především je to malá prediktivní síla tohoto konceptu a taktéž přecenění vlivu 

substátních aktérů. (Kratochvíl, 2008) Právě na druhý zmiňovaný aspekt se tato práce 

zaměřuje. Klade si otázku, jaký vliv mají aktéři na regionálních, departementálních či jiných 

lokálních úrovních na proces prosazování zájmů? Je opravdu v tomto konceptu přeceněna role 

regionálních aktérů v rozhodovacím procesu EU, jak tvrdí kritici?  

Pro lepší přehlednost práce s tímto konceptem a snazší ověřitelnost fungování tohoto 

konceptu v prostředí reformy SOT s vínem v rámci SZP EU jsou v následujících řádcích 

shrnuty hlavní prvky, principy a aspekty konceptu MLG dle nastudované literatury: 

1) Aktéři jsou zakotveni v různých úrovních (lokální, departementální, regionální, 

národní, evropské) a potkávají se v jedné síti (policy network) (Papadopoulos, 2005)  

2) Formulace a implementace veřejných politik sítěmi veřejných aktérů (politici 

a úředníci) a neveřejných aktérů různých druhů (ekonomičtí aktéři, zájmoví, experti) 

(Marks, 1996) 
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3) Velké množství rozhodovacích arén diferenciovaných podle funkcionálních, tak 

i podle teritoriálních linií v nehierarchickém uspořádání (Hooghe, Marks, 2001) 

4) Jedním z hlavních znaků tohoto konceptu je tzv. networking neboli síťování, 

rozhodnutí tak náleží konsensu více aktérů (Papadopoulos, 2005) 

5) kooperativní jednání mezi aktéry vertikálním i horizontálním směrem (Hooghe, 

Marks, 2001) 

6) Rozhodnutí dělána v sítích, které zahrnují také formálně volbami nelegitimované 

aktéry, jakými jsou například zájmové skupiny (Loughlin, 2007) 

7) Státy nejsou výlučné spojení mezi domácí politikou a mezivládním vyjednáváním 

v EU (Marks, 1996). Význam jednotlivých úrovní v procesu rozhodování není tak 

odlišný jako v minulosti. Postavení těchto úrovní je rovnocennější než dříve.  

8) Stát již nezastává klíčovou roli v rozhodovacím procesu, je to jen jedna složka mezi 

velkým množstvím aktérů v evropské politické struktuře (polity) (Marks, 1996) 

Národní stát přestává být vlivem naznačených změn výlučnou jednotkou komunikace 

mezi jednotlivými složkami správního systému, komunikace probíhá na více úrovních 

a více směry. (Rovná, 2007) 

9) Pravomoci a autorita v politickém systému v rámci členského státu už nejsou na 

nejvyšším stupni. Rozhodovací proces je stejně ovlivňován aktéry z regionální 

a lokální úrovně (Hooghe, Marks, 2001)   

10) Model MLG odmítá striktní dělení mezi domácí a mezinárodní politikou. Vlády se 

scházejí nejen na úrovni vrcholných představitelů, ale i na úrovních jednotlivých 

odborů ministerstev. K podobným mezistátním setkáním dochází i na úrovni 

nevládních aktérů jako jsou odbory, obchodní komory a sdružení spotřebitelů, které 

vytvářejí přeshraniční sítě. (Havlík, 2003) 

11) Zájmové skupiny přitom působí jak na evropské instituce shora, tak zdola, 

v členských zemích na národní zástupce v těchto institucích. (Havlík, 2003) 

12) Vyjednávání nemusí vždy probíhat pouze s nejbližší vyšší nebo nižší úrovní (Hooghe, 

Marks, 2001) 

Tato disertační práce se zaměřuje ve svém praktickém výzkumu na roli vládních 

a nevládních organizací v procesu prosazování zájmů v rámci vinařské reformy, na jejich 

vazby, komunikace, spolupráci atd. Ze svého výzkumu pro potřeby této práce vyřadila 
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privátní sektor jako obchodní společnosti, výrobní společnosti a další firmy spojené 

s komerčním řetězcem. Zásadní skupinou výzkumu jsou tedy zájmové skupiny, nevládní 

organizace, asociace, spolky, syndikáty a další uskupení zapojená do vyjednávacího procesu 

v rámci členské země i mimo ni. Proto následující odstavec vysvětluje Marksovo pojetí těchto 

skupin, jejich zařazení do procesu evropské integrace a jejich postavení v konceptu MLG.  

Marks a Hooghe (2001) uvádí významné změny v zapojení nevládních organizací do 

rozhodovacího procesu po přijetí Maastrichtské smlouvy. Podle nich se počet sociálních 

skupin politicky mobilizovaných výrazně zvýšil, hranice participace ve vyjednávacím procesu 

byly značně narušeny a osoby s rozhodovací pravomocí začaly být více ovlivnitelní nátlaky 

zájmových skupin. Také jiní učenci tvrdili (Mazey a Richardson 1993, McLaughlin 

a Greenwood, 1995), že stále širší spektrum zájmových skupin pronikalo do prostředí EU 

a jejich síla a dosah rostly. Marks a Hooghe (2001) dále popisují povahu těchto skupin: "Tyto 

skupiny zahrnují jednotlivé podniky, odvětvové, národní a nadnárodní korporace a sdružení, 

veřejné zájmové skupiny, regionální a místní vlády. Šíře spektra zájmových skupin 

zastoupených v Bruselu nemá obdoby v žádné jiné evropské metropoli. Tyto zájmové skupiny 

lze identifikovat i v odvětví vína v EU, což je jedním z dílčích cílů této disertační práce. 

Při hlubším zkoumání a objasňování konceptu MLG identifikovali Marks a Hooghe 

dva typy MLG neboli víceúrovňového vládnutí - typ I a typ II, pro jejichž rozlišení stanovili 

čtyři důležitá kritéria. Tato kritéria jsou následující: 

• Účel vzniku 

• Charakter členství 

• Počet dotčených úrovní 

• Struktura 

 

Ideové zakotvení má MLG typu I ve federalismu. Neznamená to ale, že bychom mohli 

tento typ zkoumat jen na čtyřech evropských zemích, které mají federální princip zakotven 

v jejich ústavách. Lze totiž konstatovat, že takřka všechny evropské státy jsou tak či onak 

decentralizované (v širokém významu tohoto slova) s širokou škálou rysů federálního 

principu. (Vykoupilová v Dančák, Hloušek , 2007) MLG typu I nemá žádný specifický účel 

vzniku. Vznik tohoto typu MLG nesouvisí s žádným daným úkolem nebo specifickým 

podnětem. V jeho kompetenci je stále stejně rozsáhlý balíček otázek, na které má stálé 

pravomoci a stálou působnost v této oblasti. Charakter členství je u tohoto typu dán územně, 
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hranice se nekříží s jinými. Jednotlivé územně dané organizace se nepřekrývají, ani 

v kompetencích, ani geograficky. Členství v tomto typu MLG je trvalé a na každé úrovni 

stejně exkluzivní jako na úrovni národního státu. (Hooghe Marks, 2004) Počet úrovní, kterých 

se tento typ MLG dotýká je omezený. V rámci tohoto typu rozlišujeme následující úrovně: 

nadnárodní (supranacionální), národní, regionální, departementální (okresní) a lokální. Pokud 

bychom toto názvosloví aplikovali na Francii, tak by se jednalo o tyto úrovně: evropská, 

státní, regionální, departementální a obecní. V případě ČR identifikujeme podle tohoto typu 

MLG úrovně tyto: evropskou, státní, krajskou, okresní a obecní. Co se týče struktury v rámci 

MLG typu I, instituce mají na všech úrovních většinou určité pravomoci. Tento typ má 

legislativní sbor, exekutivu s profesionálními správními úředníky a soudním systémem. 

Instituce jsou trvalé, nezanikají s pominutím podmínek, které vedly k jejich vzniku. 

Nevznikly za nějakým krátkodobým cílem, vyřešit či implementovat něco konkrétního. 

(Hooghe, Marks, 2004) 

MLG typu II je od prvního velmi odlišná. Jednotlivé instituce či organizace vznikají za 

předem známým účelem. Různé jednotky plní funkce a nejsou na sobě navzájem závislé. 

Veřejná správa obvykle mívá mnoho takovýchto jednoúčelových asociací, jejichž členství se 

mohou navzájem překrývat. (Např. asociace pečující o veřejnou zeleň či podporující určitou 

část zemědělského sektoru atd.)  

Když se podíváme na charakter členství, tak nemusí být všichni nutně z jednoho 

území, hranice jejich působnosti se mohou překrývat s jinými asociacemi, např. z jiných 

krajů. Územní rozdělení není pro tento typ MLG důležité. Spíše ekonomické síly „tahají za 

provázky“ v MLG typu II. Není přesně dáno, na kolika úrovních tyto jednotky působí, ale 

snaží se najít tu nejefektivnější cestu za nejmenší náklady. Lze předpokládat, že částečně 

působí na všech úrovních a někdy občas nějakou přeskočí. Různé jednotky na jednotlivých 

úrovních spolu buď soutěží anebo spolupracují v proměnlivých koalicích. Struktura v tomto 

typu MLG je jednoznačně flexibilní. Jednotky reagují na preference občanů, jsou uspořádány 

pružně, aby byla zajištěna akceschopnost. Prostředí v rámci MLG typu II má charakter tržní 

soutěže. Členové těchto organizací mohou kdykoli ukončit členství v dané organizaci, měnit 

členství v těchto asociacích či naopak mohou mít členství i ve více organizacích. Do tohoto 

typu patří různé druhy organizací, charit, klubů, asociací, odborových svazů atd. (Hooghe, 

Marks, 2004) 

Tato disertace zkoumá MLG obou typů, tedy jak státní instituce na jednotlivých 

úrovních (typ I), tak nevládní instituce na všech úrovních (typ II). Oba typy s jejich vazbami 
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a komunikačními kanály se totiž setkávají v jedné politické síti, která je pro tuto disertační 

práci důležitá. Modelu politických sítí, který je chápán jako užitečný konceptuální most mezi 

europeizací a konceptem MLG (Bache, 2008), se věnuje následující podkapitola této práce. 

Organizacím MLG typu II, které se aktivně zapojují do procesu prosazování zájmů je v této 

disertační práci dán větší prostor, jelikož jejich způsobům vyjednávání, vazbám 

a komunikačním kanálům se celkově věnuje odborná literatura méně a zdá se tedy být větším 

akademickým přínosem do této politické sítě nahlédnout a detailněji ji prozkoumat a popsat. 

 

1.4.4 Politické sítě 

Poté, co koncept MLG rozšířil počet úrovní, na kterých se odehrává evropská 

integrace, posunul model politických sítí (PS) tuto myšlenku ještě dále a naznačil existenci 

velkého množství aktérů a jejich propojení do tzv. sítí aktérů, které nejen, že přeskakují 

některé zmíněné roviny, ale také tvoří určité koalice. Mezi tyto aktéry patří organizace 

v privátním sektoru i veřejném sektoru, vládní, nevládní organizace, různé sociální skupiny 

i jednotlivci. (Kratochvíl, 2008) 

Model politických sítí tedy poukazuje na fakt, že v rozhodovacím procesu se objevuje 

velké množství aktérů s různými kompetencemi a různou mírou moci, kteří mohou více či 

méně ovlivnit tvorbu politiky. Tato disertační práce má za dílčí cíl identifikovat a zmapovat 

tuto komunikační síť aktérů ve vinařském sektoru EU ve vybraných členských zemích. 

K tomu, aby byl model politických sítí správně použit k identifikaci a analýze vztahů v tomto 

prostředí zemědělské politiky, je třeba nejdříve objasnit základní pojmy spojené s modelem 

politických sítí, popsat různá pojetí tohoto konceptu a vysvětlit použití modelu, nevýhody 

a přednosti, i možný potenciál tohoto konceptu.  

 

1.4.4.1 Koncept PS a související pojmy 

Termín „síť“ se stal jakýmsi paradigmatem pro architekturu složitosti (complexity). 

(Kenis a Schneider, 1991, str. 25) Tzv. networking (síťování neboli tvoření sítě kontaktů) 

mezi různými aktéry a zároveň přijímání rozhodnutí probíhá na různých úrovních, ale díky 

konceptu MLG se tito aktéři stále potkávají v jedné politické síti (policy networks), která se 

ale může jevit jako velmi složitá a nepřehledná (Papadopulos, 2005) 
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 Peterson ve své knize používá termín „síť“ pro uskupení různých typů aktérů, kteří 

jsou propojeni v politickém, společenském nebo hospodářském životě. Tyto sítě dokáží velmi 

dobře šířit informace a provádět kolektivní akce, spolupráce, rozhodování atd. V oblasti 

výzkumu evropské integrace vymezujeme tyto sítě pouze na politické a samotný výzkum se 

vztahuje pouze na ty aktéry, kteří mohou přímo ovlivnit tvorbu či změnu určité politiky. 

(Peterson, 2004) Tato disertační práce zkoumá aktéry zapojené v této politické síti, avšak 

zaměřuje se pouze na vládní organizace a nevládní organizace typu zájmových skupin. Ze 

svého výzkumu vyřadila privátní („business“) sektor, jelikož nalezení všech vazeb s privátním 

sektorem a zhodnocení jejich vlivu na prosazování zájmů v rámci této politiky by bylo velmi 

obtížné, už jen v souvislosti s praktikami, které některé privátní firmy pro lobování za své 

zájmy v posledních letech využívají.  

Politická síť je chápana jako soubor relativně stabilních vztahů, které jsou 

nehierarchické a vzájemně závislé povahy, spojující řadu aktérů, kteří sdílejí společné zájmy 

s ohledem na danou politiku a vyměňují si navzájem své zdroje k plnění těchto společných 

cílů uznávajíce, že spolupráce je nejlepší cestou k dosažení společných cílů. Politické sítě 

mohou také pomoci řešit demokratický deficit právě zapojením mnoha aktérů a různých 

zájmových organizací. (Bortzel, 1997) 

Model politických sítí předpokládá (Kratochvíl, 2008): 

1) Systém vládnutí v EU není přísně hierarchický, tzn., že rozhodování neprobíhá 

pouze na nejvyšších úrovních, tedy nadnárodní instituce a vlády členských států, 

ale zapojují se do ní také další aktéři substátních struktur. Některé tyto struktury se 

mohou zapojit různými hodnotnými expertizami a jiné například zase svým 

mocenským vlivem. Je však důležité, že tyto komunikace probíhají před 

konečným rozhodnutím a tudíž mohou mít na toto rozhodnutí silný vliv.  

2) Politické sítě se výrazně liší strukturou a sílou vlivu v jednotlivých oblastech 

a politikách. Například v zemědělské politice může silnější zastoupení 

lobbystických skupin farmářů a jiných zájmových skupin, které zemědělce 

podporují, než zastoupení nevládních organizací v jiných politikách. Lze očekávat, 

že se výzkum sítí může lišit dle výběru členské země, protože některé země mají 

více etablovaný a lépe identifikovatelný systém zájmových skupin a jejich 

propojení s vládními organizacemi. Například Francie má systém zájmových 

skupin mnohem více vyvinutý. V některých politikách zase více roste význam 
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transnacionálních skupin a tyto sítě jsou někdy vlivnější než sítě uvnitř 

jednotlivých států. 

Politické sítě můžeme tedy chápat jako soubor vztahů mezi organizacemi, které se 

zabývají tvorbou a implementací politiky. Tito aktéři mohou být jak z veřejného, tak ze 

soukromého sektoru. Tito aktéři používají vlastních zdrojů k maximalizaci svého vlivu na 

výsledek politického procesu. Těmito zdroji myslíme ústavněprávní, organizační, finanční, 

politické či informační. (Bache, George, Rhodes, 1997) 

1.4.4.2 Různá pojetí modelu PS v literatuře 

Někteří akademici argumentují, že jedna z hlavních přidaných hodnot PS může být 

zakotvena v jejich potenciálu zlepšit kvalitu vládnutí efektivním řešením společných 

problémů. (Bortzel, Heard-Lauréote, 2009) Ale je tu ještě druhá skupina akademiků, která 

tvrdí pravý opak a to, že zde není žádný přímý důkaz, že by vládnutí pomocí PS přispívalo 

k efektivnímu řešení problémů. (Skogstad, 2003). To znamená, že dopad PS na výkonost 

rozhodovacího nebo implementačního procesu je ambivalentní. (Eising, Kochler-Koch, 1999) 

V rámci výzkumu této práce je možné pokusit se vyhodnotit z názorů dotázaných aktérů, zda 

spolupráci s jinými organizacemi v dané politické síti hodnotí jako efektivní.   

V odborné literatuře se setkáváme s rozdílným uchopením „politických sítí“ a proto je 

třeba různá použití tohoto modelu nejdříve představit a poté vytyčit přístup vhodný pro 

problematiku předkládané disertační práce, tj. vyjednávání v rámci společné politiky EU. 

Velmi detailně se uchopení PS v literatuře věnuje Tanja Botzel (Bortzel, 1997, 2009). 

Rozděluje síťovou analýzu nejprve na kvantitativní nebo kvalitativní, kdy kvantitativní 

přístup k PS uvažuje síťovou analýzu jako metodu analýzy sociální struktury. Vztahy mezi 

aktéry jsou analyzovány z pohledu jejich soudržnosti, strukturální ekvivalence a dalších 

aspektů pomocí kvantitativních metod výzkumu. Oproti tomu kvalitativní přístup se 

nesoustředí na pouhou strukturu interakcí mezi aktéry, ale také na obsah jejich interakce 

a motivaci k jejich interakci. V rámci kvalitativního přístupu bývají použity metody 

rozhovorů (in-depth) nebo obsahové analýzy. (Bortzel, 1997) 

Bortzel pak dále ještě dělí přístupy k pojetí PS takto: 

1) PS jako zprostředkování zájmů (interest intermediation) 

2) PS jako specifickou formu vládnutí. (specific form of governance) 
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První přístup chápe PS jako zprostředkování zájmů. V literatuře jsou PS v rámci 

tohoto přístupu popisovány jako vztahy mocenské závislosti mezi vládou a zájmovými 

skupinami, kde jsou vyměňovány určité zdroje (prostředky, informace).  

Druhý koncept PS jako specifická forma vládnutí je pro tuto disertační práci stěžejní. 

Mnoho autorů používá tento model PS jako analytický koncept nebo model (hlavně v oblasti 

politické analýzy) k identifikaci strukturálních vztahů (vazeb), vzájemné závislosti 

a dynamiky mezi aktéry v politice a rozhodovacím procesu. (Bortzel, Laureote, 2009) Toto 

pojetí konceptu se jeví jako vhodné pro výzkum vazeb v rámci policy making v EU. Síťový 

koncept upozorňuje na interakci mnoha separovaných, ale vzájemně závislých organizací, 

které koordinují svou činnost prostřednictvím vzájemných závislostí na jejich zdrojích, 

prostředcích a zájmech. Tito aktéři mají zájem se podílet na tvorbě dané politiky a zároveň 

disponují prostředky (materiálními nebo nemateriálními) potřebnými pro formulaci, politická 

rozhodnutí či implementaci dané politiky. (Bortzel, 1997) V rámci tohoto přístupu jsou 

politické sítě charakterizovány jako sítě relativně stabilních a trvajících vazeb, které 

mobilizují a shromažďují rozptýlené prostředky (zdroje) tak, aby jejich kolektivní činnost 

mohla vést k řešení problematiky dané společné politiky. (Kenis a Schneider, 1991) 

 

1.4.4.3 Přednosti a zápory modelu PS 

Model politických sítí nemá za cíl identifikovat určité kauzální vazby mezi aktéry či 

vysvětlovat určitou hierarchii mezi aktéry a specifikovat o jaké vztahy se jedná. Koncept 

politických sítí není prediktivní teorií, která by mohla nastínit na základě vazeb budoucí vývoj 

v dané politice. Tento model má spíše deskriptivně analytický charakter. Bývá většinou 

používán k propojení konceptu MLG a evropeizace, pomocí nichž pak mohou být vazby 

identifikované v modelu politických sítí lépe objasněny (Bache, 2008) Motivace aktérů 

a jednotlivých vazeb pak lze lépe objasnit pomocí teorie fúze. Jak zmiňují mnozí akademici 

(Adshead 2002, Rhodes, Bache, George, 1996, Warleigh, 2006), mezi konceptem MLG 

a modelem politických sítí existuje velmi blízká koncepční shoda neboli koncepční střih (fit), 

takže při praktickém výzkumu je možné tyto koncepty velmi vhodně propojit. 

Kratochvíl ve své knize také identifikoval přednosti modelu politických sítí: 

• Schopnost uchopit komplexitu politického rozhodování – většina teorií se snaží 

o naprostý opak - jednoduchost a co nejmenší počet aktérů, proměnných a rovin 
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rozhodování. Ale jednoduchost v oblasti vládnutí EU není na místě, protože tím 

nelze podchytit mnohočetný charakter politického procesu.   

• Schopnost objasnit proces tvorby konkrétní politiky – model sice nedokáže 

predikovat budoucí stav politiky, ale jeho výhodou je, že na jeho základě je možné 

identifikovat vazby mezi výslednou politikou a vlivy, které na ni působily. 

Z detailnějšího analyzování informací získaných při konstruování modelu 

politických sítí, je možné ukázat, jaký tlak vytvořili zainteresovaní aktéři a jestli 

jejich působení bylo účinné na důležitá centra rozhodovacího procesu. Kratochvíl 

též zmiňuje určitou souvislost s jedním z prvků neofunkcionalistické teorie, tzv. 

koncept epistemických společenství (epictemic communities), který definoval 

přední představitel neofunkcionalismu Ernst Haas. Tato společenství sdílejí 

určitou expertní analýzu. Proto mohou být pro tvorbu stanovisek určitých 

evropských politik tak potřebné a ovlivňují tak tvorbu dané politiky zdola. 

Politické sítě se sice nevymezují jen na tyto expertní skupiny, mají mnohem širší 

záběr aktérů a jejich vztahů. Nelze však vyvrátit, že podobnost s tímto konceptem 

je zde zřetelná. (Kratochvíl, 2008) 

Model sítí bývá často kritizován, byť dle Kratochvíle spíše neoprávněně, že jej nelze 

testovat (Kassim, 1994) a také konstruktivisté a představitelé diskurzivních přístupů vytýkají 

modelu to, že implicitně předpokládá, že aktéři sledují svůj vlastní zájem. Což se ale 

v případě zkoumání prosazování zájmů ve vinařském sektoru nejeví jako problematické, 

jelikož se dá předpokládat, že většina organizací hájí zájmy svých členů.  

Model PS lze brát jako analytický nástroj, pomocí něhož můžeme mapovat vazby 

a komunikační kanály mezi aktéry zapojenými do procesu prosazování zájmů a tvorby 

stanovisek. Tento koncept má ale mnohem větší nevyužitý potenciál, jak naznačuje Tanja 

Bortzel. Například může poskytnout určitá vysvětlení pro vytvoření (bujení) nehierarchické 

koordinace v rámci víceúrovňových politických sítí. Cílem tohoto konceptu v budoucnu by 

nemělo být jen poukázat na to, že politické sítě existují v evropském a národním 

rozhodovacím procesu, ale že jsou i relevantní pro politický proces a politické výstupy tím, že 

zvyšují nebo snižují efektivitu a legitimnost tohoto procesu. Předkládaná práce využívá 

modelu politických sítí spíše jako nástroje k znázornění vazeb, z čehož lze posléze zhodnotit 

aplikovatelnost konceptu MLG v prostředí vyjednávání vinařské reformy. Tato disertační 

práce nejen mapuje vazby mezi aktéry a vytváří přehlednou politickou síť aktérů, ale pokouší 

se také částečně hodnotit i určitou efektivnost politické sítě v prostředí vinařského sektoru 
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a vyhodnotit celkovou funkčnost této sítě dle názorů aktéru, se kterými byly provedeny 

rozhovory.  

 

1.5 METODOLOGIE 

Metodologie předkládané disertační práce je převážně kvalitativní. Pouze nepatrně je 

v práci použit kvantitativní způsob analýzy a to především v části věnující se deskripci 

vinařského sektoru EU, analýze vinařského odvětví vybraných členských zemí a srovnání 

evropského vinařství ve světovém měřítku. Hlavní výzkum je pak proveden kvalitativní 

analýzou. Jako metodologicky vhodný přístup pro oblast výzkumu práce byla vybrána 

případová studie. Argumentace, proč právě tuto metodologii, je více rozvedena 

v následujících podkapitolách. V rámci případové studie je použito několik metod k získání 

potřebných dat. Stěžejní výzkumnou metodou použitou v této práci je metoda 

semistrukturovaného rozhovoru. Dále jsou v praktické části analyzovány dokumenty, 

materiály relevantní k výzkumu. V neposlední řadě velmi užitečným analytickým nástrojem 

pro tuto disertační práci je tzv. síťová analýza, pomocí níž byla identifikována politická síť 

aktérů v procesu tvorby evropské politiky. Zvolená metodologie konkrétní případová studie 

i zvolené metody budou více diskutovány právě v této kapitole.   

Případovou studií této práce je reforma Společné organizace trhu s vínem a vinnou 

révou v rámci SZP EU. Konkrétní vytváření stanoviska a následné prosazování zájmů členské 

země v rámci této reformy je znázorněno a analyzováno na příkladu Francie. Případ Francie je 

pro tuto práci stěžejní. V rámci této disertační práce byl ještě proveden okrajový výzkum také 

v České republice. Zásadní případovou studií této disertace je ale francouzský případ. 

Disertační práce se věnuje problematice SZP EU a identifikaci konceptu MLG v rámci 

této společné politiky. Ve svém praktickém výzkumu se práce zaměřuje na problematiku 

utváření pozice členských zemí k daným legislativním návrhům, síť aktérů zapojených do 

tohoto procesu, prosazování zájmů nevládních organizací v rámci členských zemí, tedy na 

celkový proces vyjednávání zájmů a stanovisek od lokální úrovně přes regionální, národní až 

k té evropské. Výzkum této oblasti, vazeb a vztahů jednotlivých aktérů zapojených do procesu 

je proveden především rozhovory s těmito aktéry a následnou analýzou dat získaných 

z rozhovorů.  Případová studie této práce je zaměřena na tvorbu národních stanovisek 

členských zemí a prosazování zájmů jednotlivých aktérů v případě reformy SOT s vínem, 

jejíž vyjednávání probíhalo v letech 2007- 2008. Pravidla nastavená touto reformou vstoupila 
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v platnost v srpnu 2008. Pro konkrétní výzkum tvorby stanoviska v rámci vinařské reformy 

byl vybrán konkrétní členský stát - Francie. Dalším později vybraným doplňkovým státem 

výzkumu se stala Česká republika jako reprezentant nových členských států, které vstoupily 

do EU po roce 2000 ( EU-12 16). 

Vyjednávací „aréna“ reformy SOT s vínem je tedy v práci využita k identifikaci 

úrovní zapojených do rozhodovacího procesu a taktéž jednotlivých aktérů s procesem 

spojených.  Na tomto konkrétním případu je v disertační práci ověřován teoretický koncept 

MLG. 

 

1.5.1 Obhajoba volby případové studie 

V literárních zdrojích věnovaných metodologii bývá často doporučováno použít 

k potvrzení nebo vyvrácení teorie či konceptu metodologický přístup formou případové 

studie. (Drulák, 2008, Yin, 2014). Proto se tato metodologie jeví jako vhodná i v případě této 

práce, kde se jedná o ověřování principů konceptu MLG v praxi v oblasti SZP, na příkladu 

vyjednávacího procesu při tvorbě národního stanoviska k vinařské reformě.  

Dostupné prameny zabývající se problematikou případových studií představují mnoho 

klasifikací případových studií. Tím nejzákladnějším dělením je rozdělení na dva typy: 

jednopřípadová studie a komparativní případové studie. (Simons, 2009, Yin, 2014, Drulák, 

2008) Z tohoto hlediska byla pro tuto disertační práci zvolena jednopřípadová studie. Profesor 

Drulák ve své knize „ Jak zkoumat politiku“ představuje dvě pojetí jednopřípadových studií, 

z nichž této disertační práci vyhovuje pojetí instrumentálního typu, tzn., že tato studie slouží 

k vyvrácení či potvrzení předem vybrané teorie či teoretického konceptu. Studium případu je 

tedy pouhým nástrojem (instrumentem) pro práci s teorií. (Drulák, 2008) Tento typ 

jednopřípadové studie se snaží na základě podrobné analýzy určitého případu zajistit 

zobecnění a vlastně získání spolehlivých informací o širší kategorii jevů. Na základě tohoto 

případu lze poté zhodnotit, zda je daný teoretický koncept funkční, případně jaké proměnné, 

které nejsou zapracovány v konceptu, ho ovlivňují a je třeba je do konceptu zakomponovat. 

Jak popisuje profesor Drulák kritikou jednopřípadových studií často bývá, že na 

základě jednoho případu nelze zobecňovat a cílem sociálních věd je teoretické zobecňování. 

(Drulák, 2008, s. 29). Zde je třeba zdůraznit, že pokud volba případu je natolik 

reprezentativní, že tento případ lze pro danou oblast brát jako stěžejní, případová studie je 
                                                 
16 Po vstupu Chorvatska skupina států EU-13. 
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důkladně a podrobně zpracována, výzkum je proveden velmi detailně a operacionalizace 

výzkumu umožňuje generalizaci, nemůže zde být pochyb o použitelnosti a zobecnění 

výsledků dané případové studie na šiřší pole působnosti. Navíc v případě této studie se jedná 

o potvrzení či vyvrácení použitého teoretického konceptu a to lze provést i na jednom 

vhodném příkladu. Pokud by se tedy v průběhu výzkumu ukázalo, že není možné výsledky 

generalizovat, je zde stále možnost prokázání, že při nejmenším na těchto zvolených 

příkladech byl nebo nebyl koncept aplikovatelný. Jak zmiňuje Robert Stake ve své kapitole 

o selekci případu: „Nestudujeme náš případ primárně za účelem porozumění dalším 

případům, ale především kvůli lepšímu pochopení tohoto vybraného případu.“ (Stake, 1995, 

s. 173) Stake dále zmiňuje, že v případě instrumentální případové studie je důležité zvolit 

správný případ, protože některé mohou vysvětlit daný jev lépe než ostatní. (Stake, 1995) 

I proto se vybraná oblast Společné zemědělské politiky jeví v procesu politického 

vyjednávání v rámci EU jako typický případ. Především vzhledem k jejímu dlouhodobému 

komunitárnímu charakteru a z toho vyplývajícího předpokladu, že aktéři zapojeni do tvorby 

stanovisek k evropským záležitostem jsou již v tomto procesu patřičně etablováni a tím spíše 

v případě Francie. Dá se tedy uvažovat, že toto vyjednávací prostředí bude odpovídat 

principům konceptu MLG. 

V metodologických publikacích o případových studiích bývá zmiňováno, že každá 

studie musí mít svůj případ, který by měl být „dostatečně ohraničený aspekt historické 

epizody či dostatečně ohraničená historická epizoda“. (Drulák Petr, 2008, s. 32) Touto 

epizodou neboli případem této disertační práce je reforma společné organizace trhu s vínem. 

Reforma vinařského sektoru EU probíhala v letech 2007 – 2008. Metodolog Robert Stake ve 

své knize věnované případové studii zase vyzdvihuje to, že případ by měl být sjednocený 

(integrovaný). (Stake, 1995) I tato podmínka by měla být zvoleným případem splněna, 

protože autorka se v rámci své studie zaměřuje na integrovaný systém aktérů zapojených do 

procesu „EU policy-making“, na jejich vztahy a komunikační kanály v rámci tohoto procesu. 

 

1.5.2 Zhodnocení výběru konkrétního případu 

Dle Roberta K. Yina je „výzkumná metoda případové studie je empirické šetření, které 

zkoumá současný fenomén v kontextu svého reálného života.“ (Remenyi, 2012, s. 2) Tomuto 

výroku přesně odpovídá zvolený případ této disertace, protože se jedná o konkrétní současný 

fenomén  - „víceúrovňové vládnutí v EU“ na příkladu tvorby stanoviska k vinařské reformě 
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SZP. Podle profesora Dana Remenyi lze z definice Roberta K. Yina17 identifikovat pět 

hlavních podmínek, které by správně vybraná a provedená případová studie měla splňovat. 

Ověřme tedy tato specifika na případové studii předkládané disertační práce (Remenyi, 2012, 

3-4): 

1. Empirické šetření – správná případová studie by měla být založena na primárních 

zdrojích dat. V případě této disertační práce budou primární data získaná 

z rozhovorů s aktéry zapojenými do procesu vyjednávání a dále pak data 

z primárních dokumentů vládních a nevládních organizací, tzn. stanoviska, 

komentáře, postoje, usnesení, návrhy atd. 

2. Současný fenomén – případová studie by se měla zabývat jevem nebo událostí, 

kterou neklasifikujeme jako historickou událost. Tedy případ, který identifikujeme 

v řádu posledních pěti až deseti let. I tomuto kritériu odpovídá případová studie 

této disertace, protože se zabývá vyjednávacím procesem v rámci vinařské 

reformy v EU, který probíhala v letech 2007 – 2008 a má stále přímou souvislost 

k současnému stavu vinařského sektoru EU. 

3. Kontext reálného života – případová studie by neměla být postavena na 

experimentu, měla by studovat situaci, nad kterou nemůže výzkumník převzít 

kontrolu. I tento parametr odpovídá autorkou zvolené případové studii, jelikož 

všechny vztahy a komunikační kanály v tomto konkrétním rozhodovacím procesu 

jsou již dány a daný případ vyjednávání a tvorby stanoviska k reformě nelze nijak 

ovlivňovat. 

4. Hranice nejsou jasně zřetelné – tento bod vyjadřuje složitost identifikace všech 

proměnných v daném případě. Někdy může být problém odhadnout, které 

proměnné by měl výzkumník věnovat větší pozornost a které ne. Lze hovořit 

o určité míře chaotičnosti případové studie. I v autorčině případové studii je 

mnoho proměnných a aspektů, které mohly daný případ více či méně ovlivnit. 

Jedním takovým příkladem může být například v té době probíhající francouzské 

předsednictví v Radě ministrů, které mohlo i nemuselo mít na případ tohoto 

konkrétního vyjednávání v této členské zemi vliv. Vliv této proměnné je velmi 

těžko měřitelný. 

                                                 
17 Definice v originálním znění podle Yina je obsáhlejší.(Remenyi, 2012, s. 2) Pro vysvětlení hlavní myšlenky 
případové studie ale autorka vybrala pouze tuto část.  
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5. Více zdrojů důkazů – ve správné případové studii by se výzkumník měl pokusit 

o daném fenoménu shromáždit co možná nejvíce informací a dat, které pak 

umožní lépe porozumět případu a také odpovědět na výzkumné otázky. Právě 

proto tato případová studie využívá i statistická data pro detailnější nastínění 

situace ve vinařském sektoru v EU celkově a ve vybraných zemích, dále 

zohledňuje i historický kontext. Dále používá data získaná z rozhovorů a data 

získaná analýzou dokumentů poskytnutých relevantními aktéry v procesu. Pro 

větší relevantnost výsledků výzkumu byl proveden ještě druhý obdobný výzkum 

vyjednávacího prostředí ČR. 

Dle těchto identifikovaných parametrů se jeví výběr konkrétního prostředí této 

případové studie i její provedení jako vyhovující. 

Společná zemědělská politika EU je jedna z nejstarších, nejrozvinutějších, 

nejdůležitějších a nejnákladnějších politik Evropské unie. Dá se tedy předpokládat, že se 

většina zapojených aktérů, kteří vyjednávají v tomto prostředí, již patřičně adaptovala na 

mechanismus fungujicí v rámci vyjednávání podmínek a znění jednotlivých nařízení v rámci 

SZP. Dá se také předpokládat, že všechny vazby napříč jednotlivými úrovněmi budou v této 

dlouho fungující politice snadno identifikovatelné a bude možné vytvořit přehledný digram 

propojení jednotlivých úrovní a komunikačních sítí. Proto se z pohledu typologie případových 

studií jeví jako vhodné brát proces vyjednávání při tvorbě národního stanoviska a prosazování 

zájmů v rámci SZP jako typický případ (typical case). Po uskutečněném rozboru literatury 

o problematice Europeizace a MLG se zdá být v této souvislosti prostředí SZP spíše 

opomíjeno a málokdy aplikováno na tyto teoretické koncepty. Proto by mohl výzkum této 

problematiky přinést nové přínosné výsledky na poli výzkumu těchto konceptů. 

A proč byl v rámci SZP vybrán pouze konkrétní případ vinařské reformy a dále pak 

konkrétních členských zemí a ne například další případové studie reforem trhu s cukrem či 

ovoce a zeleniny, které také v rámci SZP EU proběhly? Protože soudě dle průběžného 

sledování jednotlivých trhů se zemědělskými produkty lze předpokládat, že v rámci Společné 

zemědělské politice, bude projednávání reforem v jednotlivých sektorech zemědělských 

produktů probíhat na podobné bázi, podobní aktéři, obdobná struktura vztahů 

a komunikačních kanálů, proto by pravděpodobně zkoumání většího počtu případových studií 

reforem zemědělských trhů nepřineslo příliš rozdílné výsledky ve srovnání s případovou 

studií zaměřenou na trh s vínem a vinařskou reformu. Lze spíše předpokládat, že větší rozdíly 

a různá specifika lze najít naopak v rámci vyjednávání jednotlivých členských zemí na trhu 



54 
 

s jedním konkrétním zemědělským produktem, což je pro ověřování konceptu MLG 

vhodnější. Zajímavé by zřejmě bylo udělat více případových studií praxe konkrétních 

členských zemí, ale z hlediska metody vybrané k výzkumu a to osobních semistrukturovaných 

rozhovorů, byl výzkum omezen pouze na prostředí jedné vybrané členské země a posléze 

rozšířen ještě o okrajový dodatečný výzkum v ČR, kde byl praktický výzkum snáze 

proveditelný.18 

 Francie byla vybrána jako typický případ, jelikož je tato země se svými aktéry velmi 

dobře etablovaná na prostředí Evropského společenství a zároveň vinařský sektor má pro tuto 

zemi velký význam, takže lze předpokládat, že bude ve vyjednávání podmínek tohoto 

zemědělského trhu velmi aktivní a síť aktérů bude snadno identifikovatelná a velmi rozsáhlá. 

Tím pádem toto prostředí pravděpodobně potvrdí teoretický koncept víceúrovňového 

vládnutí. České prostředí jako druhý příklad této případové studie již pak pouze ukáže situaci 

v prostředí vinařského sektoru ve členském státě, který naopak není tolik zkušený ve 

vyjednávání evropských záležitostí a vinařský sektor není pro tento stát tak významný, 

zároveň se jedná o stát postkomunistický z vlny východního rozšíření EU, což může mít na 

vyjednávací procesy při tvorbě stanovisek také svůj vliv. 

Jelikož do pomyslné vyjednávací politické sítě se zapojuje nesčetně mnoho aktérů 

a především zapojení „businessu“, tedy privátních firem, je velmi těžko identifikovatelné, 

nelze zmapovat celou tuto síť komunikačních kanálů, a proto tato disertační práce vymezila 

svůj výzkum pouze na vládní a nevládní organizace zapojené do procesu a vyjednávání mezi 

nimi. Pokud mluvíme o nevládních organizacích, máme zde na mysli především svazy, 

asociace a další zájmové skupiny na všech úrovních rozhodování. Pokud hovoříme o vládních 

organizacích, máme tím na mysli především národní vládu, komunální složky veřejné moci 

a evropské instituce. Pomocí rozhovorů uskutečněných s těmito aktéry lze zmapovat všechny 

tyto vazby a vytvořit komunikační politickou sít vazeb a vztahů. Dále také identifikovat 

pozici národní vlády v tomto procesu, jejíž role je konceptem MLG ponižována z jejího 

monopolního postavení na úroveň rovnocennější s dalšími úrovněmi rozhodování (lokální, 

regionální, evropská).  

 

 

 

                                                 
18 V českém prostředí bylo snazší jednotlivé aktéry identifikovat a nakontaktovat.  
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1.5.3 Proměnné a operacionalizace výzkumu 

První hypotézou této disertační práce je tvrzení, že chování aktérů zapojených do 

procesu tvorby stanoviska členských zemí v rámci vybrané oblasti SZP odpovídá principům 

konceptu MLG. Nezávislou proměnnou je tedy v tomto případě proces tvorby stanoviska 

k vinařské reformě a chování aktérů zapojených do tohoto vyjednávacího procesu, závislou 

proměnnou je použitelnost principů konceptu MLG na tomto případě. Principy mohou být 

daným výzkumem potvrzeny či vyvráceny, což poukazuje na jasný kauzální mechanismus 

mezi nezávislou a závislou proměnnou výzkumu. Do uvedeného mechanismu proměnných 

zasahuje také zprostředkující proměnná – evropeizované prostředí, ve kterém celý proces 

probíhá. Jedná se o oblast Společné zemědělské politiky a také konkrétně vinařský sektor EU 

a s ním spojenou reformu SOT s vínem. Do popisu zprostředkující proměnné je třeba také 

zařadit rozbor legislativního procesu v rámci SZP, jeho mechanismy a zapojené instituce. 

Vztah proměnných definovaných první hypotézou práce je znázorněn ve schématu č. 1. 

Schéma č. 1 -  Vztah proměnných výzkumu dle hypotézy č. 1 

Proměnné výzkumu dle hypotézy č. 1 

NEZÁVISLÉ 
proměnné 

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ 
proměnné 

ZÁVISLÉ  
proměnné 

PROCES TVORBY 
STANOVISKA +ZAPOJENÍ 

AKTÉŘI 

PROSTŘEDÍ 
EVROPEIZACE 

 
APLIKOVATELNOST 

KONCEPTU MLG 
Proces tvorby stanoviska ve 

vybrané členské zemi 
Společná zemědělská 

politika 
 

Chování aktérů zapojených 
do procesu 

Prostředí EU – 
mechanismy, politický a 

legislativní proces EU 

 
   Aplikovatelnost principů 

konceptu MLG 

Politická síť zapojených 
aktérů a jejich 

komunikačních vazeb 

Reforma vinařského 
sektoru 

 

Zdroj: autorka 

Operacionalizace výzkumu představuje vyjádření daného konceptu či proměnné 

pomocí měřitelných indikátorů (ukazatelů). V této fázi tedy nepracujeme přímo s teoretickými 

koncepty, ale pouze s jejich měřitelnými indikátory. (Dočekalová, Švec, 2010) Pro 

ověřitelnost fungování konceptu MLG v prostředí reformy SOT s vínem v rámci SZP EU jsou 

v následující tabulce č. 1 shrnuty hlavní aspekty konceptu MLG (indikátory), které budou 

v rámci praktického výzkumu ověřovány.  
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Znaky zmíněné v tabulce budou porovnány s daty získanými z provedených rozhovorů 

a z primárních dokumentů dodaných přímo aktéry zapojených do procesu. Některé principy 

ověří síťová analýza provedena na základě rozhovorů a některé ukazatele budou porovnány 

rovnou na základě odpovědí aktérů.   

 

Tabulka č. 1 – Aspekty konceptu MLG (indikátory) 

Aktéři rozhodovacího procesu více úrovní v jedné politické síti 

Aktéři rozhodovacího procesu z veřejné i neveřejné sféry 

Uspořádání nehierarchické 

Networking konsensus více sktérů 

Vyjednávání vertikálním i horizontálním směrem 

Zapojení zákmových skupin volbami nelegitimních aktérů 

Spojení s nadnárodní úrovní ne pouze přes vládu 

Stát nezastává klíčovou roli, omezení národní 

suverenity 

Pravomoci a autorita v členském státu ne pouze na nejvyšší úrovni 

Oddělení domácí a mezinárodní politiky koncept striktně odmítá 

Zájmové skupiny vliv na národní i evropské instituce odděleně 

Vyjednávání na úrovních Ne vždy na nejbližší vyšší či nižší 

Zdroj: autorka 

Druhou hypotézou této disertační práce je tvrzení, že specifika daného státu mohou 

ovlivnit chování zapojených aktérů a tím i použitelnost některých principů konceptu MLG. 

V tomto případě jsou nezávislými proměnnými specifika daného státu, mezi něž řadíme 

politickou kulturu, politický systém státu, historické zkušenosti s evropským ntegračním 

procesem, význam zemědělského, potažmo vinařského sektoru, pozice zájmových skupin 

vůči státu, atd. Závislou proměnnou je pak chování aktérů zapojených do procesu vyjednávání 

stanovisek k vinařské reformě. Tato hypotéza tvrdí, že určitá národní specifika členských 

zemí mohou ovlivnit chování aktérů v procesu vyjednávání a tím pádem i použitelnost 

principů identifikovaných v konceptu MLG. Zprostředkující proměnnou v tomto schématu je 

opět evropeizované prostředí jako v prvním případě. Schéma č. 2 popisuje vztah proměnných 

definovaných hypotézou č. 2. 
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Schéma č. 2 -  Vztah proměnných výzkumu dle hypotézy č. 2 

Proměnné výzkumu dle hypotézy č. 2 
NEZÁVISLÉ  

proměnné 
ZPROSTŘEDKUJÍCÍ 

proměnné 
ZÁVISLÉ  
proměnné 

SPECIFIKA DANÉHO 
STÁTU 

PROSTŘEDÍ  
EVROPEIZACE 

CHOVÁNÍ 
VYBRANÝCH AKTÉRŮ 
(Aplikovatelnost principů 

MLG) 
Politická kultura 
Politický systém 

Společná zemědělská politika Nevládní organizace 

Historické zkušenosti 
s evropským integračním 

procesem  
 

Prostředí EU – mechanismy, 
politický a legislativní  

proces EU 

Syndikáty, odbory, 
zájmové skupiny, svazy 

atd. 

Význam zemědělského 
(vinařského) sektoru 

Reforma vinařského sektoru Vládní organizace 

   
Zdroj: autorka 

Vliv definovaných specifik členských států na chování aktérů zapojených do procesu 

vyjednávání a tvorby stanovisek k vinařské reformě a tím pádem i vliv na principy konceptu 

MLG, bude vyvozen z analýzy provedených rozhovorů se zapojenými aktéry. 

 

1.5.4 Limitace výzkumu 

Praktický výzkum mohl být částečně ovlivněn či limitován určitými aspekty, které 

nebylo možné změnit. Například během vyjednávání reformy SOT s vínem, byla Francie na 

půl roku předsednickou zemí v Radě EU, takže lze polemizovat, zda mohla mít poněkud větší 

vliv na konečné znění reformy a aktéři z Francie mohli být aktivnější než aktéři z jiných 

členských zemí.  

Další limitací výzkumu může být také fakt, že pro praktickou část práce byl výzkum 

v regionech proveden pouze na příkladu regionu Languedoc-Roussillon, který byl ale 

vyhodnocen jako reprezentativní, protože se jedná o největší vinařský region na světě 

a vinařské spolky a další nevládní instituce jsou v tomto regionu snadno identifikovatelné 

a dostatečně aktivní. Dá se ale předpokládat, že výsledek výzkumu na úrovni regionů by byl 

relevantnější, pokud by byl proveden i v jiných vinařsky významných regionech jako 

například v regionu Bordeaux nebo v Burgundsku. Protože byla k výzkumu použita metoda 

osobního rozhovoru a do procesu vyjednávání reformy byl zapojen velký počet aktérů, byl 

výzkum proveden pouze v jednom regionu. Pro potvrzení či vyvrácení principů konceptu 
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MLG je výzkum v rámci jednoho regionu dostatečně reprezentativní. Na národní úrovni byli 

dotázáni všichni důležití aktéři zapojení do rozhodovacího procesu. Podrobnější argumentace 

k výběru regionu je rozebrána v kapitole č. 2.3.2.4.   

 Vyjednávání reformy trhu s vínem probíhalo ještě před přijetím Lisabonské smlouvy 

a stejně tak i praktický výzkum byl proveden před přijetím této smlouvy. Výsledky, které byly 

zjištěny, nemusí být tedy identické se současnou situací na poli vyjednávání, kdy po přijetí 

Lisabonské smlouvy získal také Evropský parlament rozhodovací právo a aktéři zapojení do 

procesu vyjednávání mohou volit při tvorbě a ovlivňování stanoviska jiné komunikační 

kanály. Proto je třeba brát na zřetel, že výzkum popisuje a objasňuje stav před přijetím 

Lisabonské smlouvy. Možným pokračováním a rozvinutím této disertační práce by pak mohl 

být nový výzkum stejného prostředí v současném post-lisabonském stavu a komparace obou 

šetření. 

 

1.5.5 Metoda semistrukturovaného rozhovoru 

V rámci kvalitativního výzkumu rozeznáváme mnoho metod pro získání kvalitativních 

dat. Lze využít například techniku dotazování, pozorování či obsahové analýzy a mnohé další 

metody. Hlavní skupinu metod sběru dat v empirickém výzkumu tvoří naslouchání vyprávění, 

kladení otázek lidem a získávání odpovědí. Mezi dotazovací metody řadíme různé typy 

rozhovorů, dotazníků, škál a testů. (Hendl, 2005) Pro výzkum této práce byla jako hlavní 

metoda pro získávání dat vybrána metoda semistrukturovaného rozhovoru.   

Před bližším popisem tohoto konkrétního typu rozhovoru, je třeba vysvětlit techniku 

rozhovoru obecně. Rozhovor se používá při různých výzkumných situacích, ale je nutné 

připomenout, že vést bezchybný kvalitativní výzkum je vědou i uměním. Vyžaduje dobré 

komunikační dovednosti tazatele, dále dostatečnou připravenost, citlivost, disciplínu atd. Také 

délka rozhovoru a obsah a pořadí otázek musí být bráno do úvahy. V první fázi rozhovoru se 

většinou začíná s otázkami, které se týkají neproblémových skutečností, například aktivitami, 

zkušenostmi a chováním jedince či organizace.   Podrobnější sondáž, tzv. probing, v dalších 

fázích rozhovoru pak směřuje k prohloubení tohoto popisu z první fáze rozhovoru.  V další 

fázi rozhovoru zjišťujeme více informací o interpretacích, názorech, motivacích a pocitech 

vztahujících se k popsaným akcím a chováním. V této části rozhovoru už musí být 

vybudována atmosféra důvěry mezi tazatelem a dotazovaným. Otázky související 

s přítomností jsou kladeny jako první a až po nich následují otázky spojené s minulostí. 
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Důležitými aspekty při provádění rozhovoru jsou přístup k dotazovanému a postoj k obsahu. 

Hlavní zásady pro vedení interview shrnul profesor Hendl ve své publikaci Kvalitativní 

výzkum (2005).19  

Rozhovory mohou být strukturované, nestrukturované nebo semistrukturované. 

V případě semistrukturovaného rozhovoru je připravena část otázek a předpokládá se, že 

zbylé otázky budou dotázány až z kontextu. Nebo je možné připravit si okruh otázek či návod 

pro prozkoumání předpokládaných témat. Semistrukturovanýrozhovor se často provádí za 

účelem získat co nejvíce podrobností k určitému tématu. (Hendl, 2005) Stejně je tomu 

i v případě této disertační práce, kdy je třeba získat co nejucelenější síť vztahů a vazeb mezi 

aktéry v rámci vyjednávacího procesu. V rozhovoru lze použít otázky uzavřené nebo otevřené 

či oba typy najednou. V případě této disertační práce byl v rozhovoru použit návod s okruhem 

témat a otevřených otázek, které byly variabilně doplňovány podle toho, na které úrovni 

rozhodování byl zrovna rozhovor veden. Otevřené otázky byly využity hlavně proto, že dávají 

dotazovanému velkou volnost a tázaný pak může sdělit i mnoho zajímavých skutečností, které 

lze potom více rozebrat pomocí doplňkových neboli sondážních otázek. Dle Hendla otevřené 

otázky umožňují dotazovanému zvolit si mezi několika variantami možných dimenzí 

a opravdu otevřená otázka pak dává dotazovanému možnost vybrat si kterýkoli směr 

a jakoukoli volbu slov. (Hendl, 2005) Při použití metody semistrukturovaného rozhovoru je 

doporučováno sestavit pro lepší orientaci a vedení rozhovoru přehledný návod, který je 

jakýmsi „vodítkem“ pro tazatele. Naznačuje okruhy témat, které by měly být při rozhovoru 

rozebrány, a zároveň naznačuje možné typy otázek. Pomáhá tak tazateli s vedením rozhovoru 

a nestane se také, že by tazatel zapomněl zmínit některý z důležitých okruhů stěžejních pro 

výzkum. (Návod pro rozhovory - viz Příloha č. 1) 

Okruhy otázek rozhovorů se zaměřovaly v první fázi na získání co nejvíce informací 

o dané organizaci či rozhodovací složce, o její členské základně, účelu seskupení a na které 

rozhodovací úrovni funguje. V další fázi byly již otázky směřovány na téma komunikace, tj. 

jaké všechny komunikační kanály organizace používali (horizontální, vertikální, s nižšími či 

vyššími úrovněmi rozhodování atd.) a jakým způsobem prosazovali své zájmy.  Další oddíl 

otázek se věnoval spolupráci dané organizace s jinými organizacemi ve stejné členské zemi 

a tvorbě případného společného stanoviska a také přeshraniční spolupráci dané organizace. 

Část otázek byla zaměřena na percepci národní a evropské úrovně rozhodování a komunikaci 

s těmito úrovněmi. Každá dotazovaná organizace byla na závěr vyzvána, zda může popsat její 

                                                 
19 Hendl, 2005, str. 172 
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celkový pohled na vyjednávací proces národního stanoviska k reformě SOT s vínem a byla 

též požádána o sdílení oficiálního dokumentu této organizace o stanovisku k reformě SOT 

s vínem? Toto je jen stručný výčet okruhů otázek. Celý návod použitý při provádění 

rozhovoru i okruhy otevřených otázek, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1. 

 

1.5.6 Popis výzkumu v terénu 

Praktický výzkum byl proveden z velké části ve Francii a to na všech úrovních 

rozhodování od departementální, regionální až po národní a evropskou. Část rozhovorů byla 

provedena se zástupci organizací sídlících v Paříži a další část rozhovorů byla provedena 

v regionu Languedoc-Roussillon, který je největším vinařským regionem na světě co do 

produkce i rozlohy vinic.20 V rámci výzkumu ve Francii bylo provedeno 22 rozhovorů 

s aktéry zapojenými do procesu vyjednávání vinařské reformy. Tito aktéři ve vyjednávání 

většinou zastupovali danou organizaci nebo byli aktivně zapojeni do tvorby stanoviska k dané 

reformě v rámci této organizace.  Tito aktéři byli zástupci nevládních organizací, syndikátů, 

asociací, ale také institucí státní správy či akademických institucí. 

Po zpracování praktického výzkumu o francouzském případu, zhodnocení dat 

získaných z rozhovorů a vytvoření politické sítě aktérů došlo k rozšíření praktického 

výzkumu ještě o doplňkové zmapování vyjednávání této reformy také v ČR. Tento příklad je 

spíše takový exkurz, není rozebrán tak podrobně jako ten francouzský, takže nelze tyto dva 

případy brát jako dvě komparativní případové studie, ale spíše jako dva příklady. Stěžejním 

pro tuto práci je výzkum provedený ve Francii. Česká republika byla vybrána dodatečně jako 

příklad „nové„ členské země přistoupivší po roce 2000, s předpokladem, že přístup této země 

by mohl být diametrálně odlišný a přinést jiné závěry než příklad francouzský. Na české 

straně proběhly jen některé rozhovory osobně, zbylé byly uskutečněny prostřednictvím 

emailové konverzace. Na české straně bylo provedeno 10 rozhovorů (či emailových 

dotazování) se zapojenými aktéry od Ministerstva zemědělství až po regionální svazy. Protože 

byla vyjednávací aréna v Čechách mnohonásobně menší než ta francouzská, bylo zde 

zapojeno i méně aktérů. Proto pro zmapování situace ve vinařském sektoru ČR a objasnění 

vyjednávací politické sítě při tvorbě stanoviska k reformě SOT s vínem bylo třeba méně 

rozhovorů než na francouzské straně. 21 Rozhovory na české straně byly vedeny se zástupci 

                                                 
20 Více informací k regionu v kapitolách 2.3.2.3 a 2.3.2.4 
21 Více k výzkumu v ČR v kapitole 2. 4. Česká republika – výzkumný  exkurz. 
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organizací se sídlem v Praze a také se členy organizací z Jihomoravského regionu, který je 

nejvýznamnějším vinařským regionem ČR.     

 

1.6 STRUKTURA PRÁCE 

Úvodní teoretická část disertační práce nejdříve uvádí čtenáře do zkoumané 

problematiky (kapitola 1. 1.), poté je proveden akademický diskurz (kapitola 1. 2.), kde jsou 

rozebrány dosavadní texty publikované ke zkoumanému tématu a popsány také primární 

zdroje použité v disertační práci. V rámci této kapitoly je také diskutován akademická 

relevance této práce a motivace autorky k danému tématu.  

Navazující kapitola této práce (1. 3.) podává základní informace o výzkumu disertace. 

Představuje hypotézy, cíl a výzkumné otázky předkládané práce.  Kapitola 1. 4. vysvětluje 

teoretický rámec práce. Podrobně objasňuje stěžejní teoretické koncepty této práce, tj. 

koncept víceúrovňového vládnutí, koncept politických sítí a teorie fúze. Tato kapitola 

komunikuje i další důležité pojmy a koncepty s nimi související jako například mezivládní 

přístup, supranacionální přístup, evropeizace, regionalizace, pojmy - governance turn, 

evropská integrace, policy, politics a polity, governance, mechanismy „bottom-up“ a „top-

down“ a mnohé další. 

Další kapitola 1. 5. popisuje metodologický přístup práce. Věnuje se obhajobě volby 

případové studie jako metodologického přístupu a dále pak přímo popisuje typ případové 

studie korelující se zvoleným případem. V této kapitole jsou také vysvětleny jednotlivé 

proměnné, jejich vztah a operacionalizace výzkumu. Dále jsou zde stručně představeny určité 

limitace výzkumu. Další část kapitoly vysvětluje metodu semistrukturovaného rozhovoru. 

V závěru kapitoly je popsáno, jak byl proveden samotný praktický výzkum disertační práce. 

Další hlavní část disertační práce nazvaná „2. Případová studie“ se věnuje praktickému 

výzkumu práce. Nejdříve popisuje zprostředkující proměnné práce (kapitola 2.1), aby bylo 

jasné, v jakém prostředí se závislé a nezávislé proměnné vyskytují a ovlivňují. Touto 

zprostředkující proměnnou je myšleno evropeizované prostředí SZP a vinařské reformy. 

V kapitole je stručně popsána historie a základní principy SZP, legislativní proces v rámci této 

společné politiky EU. Dále se kapitola věnuje seznámení s vinařskou problematikou, situaci 

ve vinařském sektoru, které vlivy zapříčinily potřebu reformy atd. Druhá část této kapitoly 
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(2.2) mapuje nevládní zemědělské organizace a další aktéry zapojené do procesu vyjednávání 

reformy SOT s vínem na evropské úrovni. 

Třetí blok kapitoly o případové studii (2.3) rozebírá detailně případ Francie, 

identifikuje jednotlivá specifika státu a podrobněji se jim věnuje. Dále se zaměřuje na situaci 

vinařského sektoru Francie, na pozici Francie vůči vinařské reformě EU. Poté jsou zde 

představeni všichni aktéři zapojení do procesu a identifikovány vazby mezi nimi na základě 

provedených rozhovorů pomocí síťové analýzy. V závěru této podkapitoly jsou shrnuty 

všechny poznatky a výsledky zjištěné v rámci tohoto případu, které jsou dále konfrontovány 

s principy konceptu MLG. V závěru kapitoly je rozebrán možný vliv specifik Francie na 

aplikovatelnost principů konceptu MLG. 

Čtvrtý blok této kapitoly (2.4 - Česká republika – výzkumný exkurz) se věnuje případu 

České republiky, který není rozebrán tak podrobně jako ten francouzský, ale struktura této 

podkapitoly je obdobná té předchozí o Francii. Závěrečná část taktéž shrnuje a rozebírá 

zjištěné výsledky.  

Poslední hlavní kapitolou disertace je Závěr, kde jsou všechny zjištěné výsledky 

porovnány s hypotézami a výzkumnými otázky a poté jsou zde formulovány hlavní závěry 

celé disertační práce. Po této kapitole následují přílohy a seznam použité literatury.  
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2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Tato kapitola představuje praktický výzkum disertace provedený formou případové 

studie. Případovou studií této práce je reforma SOT s vínem a vyjednávací proces při tvorbě 

národního stanoviska k této reformě. Kapitola v první části představuje prostředí SZP EU, 

legislativní proces této politiky, vinařský sektor a hlavní body reformy SOT s vínem. Další 

část se pak podrobně věnuje výzkumu provedenému ve Francii, který je pro tuto disertační 

práci zásadní. Třetí část této kapitoly je pak zaměřena na okrajový výzkum provedený v ČR. 

Poslední část této kapitoly shrnuje a rozebírá výsledky zjištěné z obou zkoumaných prostředí 

členských států. 

 

2.1 PROSTŘEDÍ SZP A REFORMA VINAŘSTVÍ – ZPROSTŘEDKUJÍCÍ PROMĚNNÁ 

Hlavním výzkumným prostředím této disertační práce je Společná organizace trhu 

s vínem SZP EU a její reforma. Pro lepší pochopení a představu, jak obecně společné 

organizace trhu v rámci SZP fungují a jaké mechanismy mohou být uvnitř těchto organizací 

používány, je třeba nejdříve stručně obecně seznámit s problematikou SZP EU, jejími hlavní 

rysy, principy, regulačními tržními mechanismy, reformami a legislativním procesem v rámci 

SZP EU. Další část se pak zabývá blíže přímo vinařským sektorem uvnitř i vně EU 

a reformou právě tohoto sektoru provedenou v rámci EU.  

 

2.1.1 Vývoj, nástroje a opatření SZP EU 

K tomu, aby bylo téma disertační práce uchopeno komplexně, je třeba vysvětlit 

i obecně platné zákonitosti a pravidla SZP, tržní mechanismy této politiky i další širší 

souvislosti, do kterých je poté zakotven vinařský sektor v následné kapitole 2.1.3.  

Společná zemědělská politika (SZP) je jedním z velice aktuálních témat evropského 

integračního procesu. Je tomu tak především proto, že do oblasti zemědělství plynou 

z rozpočtu Evropské unie nemalé finanční prostředky: v roce 2007 šlo do agrárního sektoru na 

výdaje související s trhem a na přímé platby 33,7 % z rozpočtu EU, což v přepočtu činilo 

zhruba 43 miliard eur (Svačinová v König, 2009). Ke kontroverzi přispívá i to, že se různí 

názory členských států na tuto politiku a též ekonomická úroveň jednotlivých států EU a podíl 

zemědělství na HDP v členských zemích je značně rozdílný. Je třeba také zdůraznit, že SZP 
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se nevztahuje pouze k zemědělským producentům, ale také k celému navazujícímu 

zpracovatelskému průmyslu a tudíž ovlivňuje velkou část ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

SZP vstoupila v platnost roku 1962 a měla být jedním ze základních pilířů evropské 

integrace. Členské státy se v hodnocení SZP od začátku lišily podle toho, zda šlo 

o zemědělsky nebo průmyslově orientovanou zemi. Tento problém měl vyřešit tzv. 

kompenzační princip založený na přednostním odběru dražších potravin v rámci EU výměnou 

za volný vývoz průmyslových produktů. Tento základní princip SZP ovšem působil spíše 

problémy. S růstem cen ve Společenství docházelo k faktickému snižování dané kompenzace 

a průmyslové země se dostávaly do nevýhodné pozice. Na konferenci ve Stresse v roce 1958 

byl stanoven princip tzv. finanční solidarity, tzn. rozložení nákladů na SZP mezi všechny 

členy EHS. Tento princip vedl k zavedení Evropského zemědělského orientačního 

a záručního fondu (EAGGF) jako hlavního finančního nástroje SZP. Oba uvedené základní 

principy měly přímý vliv na výši prostředků alokovaných na tuto SZP, což bylo a je hlavním 

tématem kritiky této politiky. Jak doloží následující text, realizace SZP se stala jedním 

z „nejnákladnějších kompromisů Společenství“ a čelí neustále silné kritice. (Fiala, Pitrová, 

2003) 

Zemědělská výroba má oproti jiným odvětvím určitá specifika, jež tradičně působila 

jako podnět pro státní zásahy a posléze i jako motiv pro formování mezinárodní integrace 

v zemědělství v podobě Společné zemědělské politiky. (Svačinová v König, 2009) Jedná se 

o tato specifika: 

• závislost zemědělské výroby na přírodních podmínkách, které se odrážejí 

i v cenách půdy, 

• nedokonalá konkurence v zemědělství, kdy velkou část zemědělských podniků 

představují malovýrobci, kteří jsou ve slabém, nevýhodném postavení vůči silným 

a monopolizovaným odběratelům jejich produkce i dodavatelům výrobních 

vstupů; stát může regulativními zásahy tento tržní tlak zmírňovat, 

• biologický charakter výroby, např. pravidla „welfare“ pro zvířata související 

s nárokem na důstojný život a na důstojnou smrt, otázka ustájení, transportu 

a porážek hospodářských zvířat, 

• ekologie a krajinotvorba odrážející se ve snaze o zmírnění nepříznivých důsledků 

zemědělské činnosti (chemizace půdy, eroze atd.), ale též státní podpora 

alternativního způsobu zemědělství (i nezemědělských aktivit) zaměřených na 

formování vyvážené kulturní krajiny, 
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• specifický produkt a jeho omezená skladovatelnost, 

• existence meziproduktu, který si zemědělci sami vyrobí a také sami spotřebují, 

čímž vznikají problémy s jeho oceněním, problémy v kalkulacích, 

• nesoulad výrobního procesu s požadavky trhu, neboť zde existuje stabilní 

poptávka, avšak nestabilní nabídka, zemědělské podniky nemohou pružně 

reagovat na situaci na trhu, tzn. na poptávku, protože výrobní proces je 

dlouhodobý, 

• nesoulad nákladů a výnosů (hlavně v rostlinné výrobě), kdy náklady jsou 

rozloženy na celý rok, ale příjmy jsou jednorázové, 

• vysoké požadavky na kvalitu, rostoucí veterinární opatření. 

 

Kromě výše zmíněných faktorů přírodně ekonomického charakteru je nutné zmínit 

také historicko-politické, či strategické a konkurenční důvody integrace v oblasti zemědělství, 

které se objevily po druhé světové válce. Prvním byl potravinový deficit v západní Evropě po 

druhé světové válce a jím podmíněné obavy o dostatek potravinové produkce v budoucnu. 

Evropa byla po válce oproti USA významným čistým dovozcem zemědělských komodit 

a chtěla tuto závislost, jež nabývala strategického charakteru, odstranit (Neumann, 2004). 

Druhým důvodem byla relativní nevýkonnost evropského zemědělství ve srovnání s USA. 

Tento fakt ovlivnil budoucí Evropské společenství natolik, že za jeden ze stěžejních cílů 

integrační spolupráce bylo zvoleno zvýšení produktivity práce za účelem zlepšení 

konkurenčního postavení evropských zemědělských producentů na mezinárodních trzích. Na 

mezivládní konferenci v letech 1956–57 byla k dispozici podrobná zpráva o výkonnosti 

amerického zemědělství. Ta jednoznačně poukazovala na zaostalost evropského zemědělství. 

Zatímco v zemích budoucího Evropského hospodářského společenství pomáhalo 17,5 miliónů 

zemědělců na 65 miliónech hektarů živit 150 miliónů obyvatel, v USA se více než 200 

miliónů obyvatel mohlo spolehnout na pouhé 4 milióny zemědělců, kteří hospodařili na 400 

miliónech hektarů. Tento nesoulad bylo možné řešit pouze nárůstem investic, ale k tomu bylo 

třeba zajistit jejich návratnost, což bylo na trhu se silnými výkyvy cen bez státních intervencí 

nemožné (Pělucha, 2006). 
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2.1.1.1 Cíle a počáteční vývoj SZP EU 

Cíle SZP byly v roce 1957 vymezeny Římskou smlouvou, zejména článkem 39, odst. 

1.22 Z charakteristiky cílů je patrné, že vytvářejí široký komplex, který není úzce omezen 

pouze na ekonomickou oblast. V původní dikci SZP to byly zejména tyto cíle: 

• zvýšení produktivity práce v zemědělství, 

• zajištění životní úrovně zemědělských výrobců zvyšováním individuálních příjmů 

– tzv. příjmová parita23 

•  stabilizace zemědělských trhů, 

• zajištění plynulého zásobování, 

• zajištění dodávek potravin pro spotřebitele za rozumné ceny a zemědělských 

surovin pro zpracovatele. 

 

Vytvoření společné zemědělské politiky jako součásti společného trhu patří 

k nejkontroverznějším krokům Společenství. Na jedné straně se díky realizaci SZP podařilo 

dosáhnout zvýšení objemu produkce potravin a Společenství se přesunulo ze skupiny dovozců 

potravin mezi přední exportéry. Současně SZP přispěla k rozvoji zemědělského sektoru 

a dokázala stabilizovat ekonomickou situaci venkova v členských zemích, a také zajistit 

životní úroveň zemědělců. Na straně druhé však SZP zatěžovala rozpočet Společenství 

mnohem více než ostatní aktivity. K negativním důsledkům koncepce SZP patřil kromě 

finančního zatížení také rozvoj pěstitelských a chovatelských postupů, které nebyly příliš 

šetrné k životnímu prostředí (Fiala a Pitrová, 2003). 

Problém se též ukázal v obtížné slučitelnosti některých cílů SZP. Například zajištění 

životní úrovně zemědělců předpokládalo dotace a vyšší ceny výrobků, což by ale 

nekorespondovalo se zájmy spotřebitelů, kteří upřednostňovali hlavně nízké ceny. Tyto cíle 

však měly zajistit vybudování moderního a soběstačného zemědělství s regulovaným trhem 

zajišťujícím stabilitu cen potravin a příjmů zemědělců. Pro splnění těchto záměrů zmiňovala 

Smlouva i dva nástroje: společné tržní organizace pro jednotlivé zemědělské komodity 

a založení jednoho nebo více finančních fondů. (Svačinová in König, 2009) 

                                                 
22 Plné znění Římské smlouvy na http://www.euroskop.cz/gallery/2/754-smlouva_o_es.pdf (staženo 3.3. 2014) 
23 Cílem příjmové parity je, aby zemědělští výrobci měli srovnatelný příjem s pracovníky v ostatních sektorech 
národního hospodářství. 
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Na konferenci v italské Stresse, která se konala v červenci 1958, se sešli ministři 

zemědělství, experti a organizace hájící zájmy zemědělců. Na základě jejich závěrů 

vypracovala Komise první návrhy a v roce 1959 je předložila členským státům. Dohoda 

z ledna 1962 pak upřesnila, jak bude společná zemědělská politika fungovat v praxi. Byl 

zaručen volný pohyb zboží i pro zemědělské komodity. Pro každou skupinu výrobků se 

počítalo s vytvořením společné tržní organizace, která byla založena na systému 

garantovaných cen. Pokud by se ceny na trhu dostaly pod stanovenou intervenční cenu, 

otevíraly se před zemědělci lákavé možnosti intervenčních skladů, které měly povinnost 

výrobky za tuto cenu odkoupit. K cenové záruce tak přibyla i neomezená odbytová záruka. 

Vysoké ceny oproti světovým trhům měly zemědělcům zaručit dostatečné příjmy 

a poskytnout zdroje pro investice cílené na zvyšování produktivity (Pělucha, 2006). 

 

2.1.1.2 Základní principy a regulační mechanismy SZP 

Pro dosažení cílů SZP bylo třeba určit funkční mechanismy, které by zajistily regulaci 

produkce a odbytu zemědělských výrobků. Společná zemědělská politika byla založena na 

třech základních principech. Jedná se o princip jednotného společného trhu, princip 

komunitární preference a princip finanční solidarity nákladů na provádění SZP. Kromě těchto 

hlavních zásad fungování SZP je trh se zemědělskými výrobky regulován mnohými 

regulačními nástroji. Jedná se například o regulaci formou cen, intervenčních nákupů, 

produkčních kvót, zvláštních prémií, vývozních dávek (exportních subvencí), podpory 

skladování a v neposlední řadě kompenzace formou přímých plateb. Jako regulační 

mechanismus fungují též společné tržní organizace. (Ackrill, 2000) 

Princip jednotného společného trhu se zemědělskými výrobky funguje tak, že v rámci 

EU platí volný pohyb produktů, na němž má každý stejné možnosti uplatnění, protože uvnitř 

EU je zakázáno aplikovat ochranné mechanismy používané v zahraničním obchodě. Pro 

zemědělský obchod na společně řízeném trhu platí jednotná legislativa s jednotnými 

regulačními nástroji a společnými cenami. Na celém vnitřním trhu platí jednotná pravidla pro 

jednotlivé skupiny výrobků, tzv. společné organizace trhu (SOT). Jedna z takovýchto tržních 

organizací je právě SOT s vínem, která je zkoumána v rámci této disertace.  (Bureau, 2007) 

Princip preference výrobků Unie spočívá v upřednostňování výrobků 

vyprodukovaných na území států EU před zahraničními produkty. Toto pravidlo též zajišťuje 

ochranu vnitřního trhu před nestabilitou světových cen a také před levným dovozem ze zemí 
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mimo EU (cla, certifikáty atd.). Produkty Unie určené na vývoz jsou také podporovány 

různými regulačními mechanismy, jako jsou vývozní dávky. Tento princip přispívá 

k odbytové jistotě a cenové stabilitě vnitřního trhu EU. (König a kol., 2009) 

Princip finanční solidarity je založen na rovnoměrném rozložení nákladů vzniklých při 

provádění SZP na všechny členské země. Podle procentuálního zastoupení zemědělského 

odvětví v dané zemi lze pak státy rozdělit podle toho, zda na SZP spíše přispívají, protože 

nezískávají tolik finančních prostředků na zemědělství anebo naopak druhý typ zemí, který 

z principu finanční solidarity spíše těží. V minulosti byl hlavním zdrojem financování 

Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF). V roce 2007 byl tento fond 

nahrazen dvěma fondy za účelem lepšího cílení finančních prostředků. Je to Evropský 

zemědělský záruční fond (EAGF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

(EAFRD). (Fouilleux, 2003) 

K tomu, aby zmíněné základní principy SZP mohly fungovat a byla tak zajištěna 

stabilizace zemědělského sektoru, jsou používány na vnitřním trhu EU ještě různé nástroje 

tržní regulace. Tyto mechanismy podporují výrobky vyrobené na území EU a mimo jiné 

například zajišťují formou finančních podpor jejich uplatnění na zahraničních trzích. Tyto 

regulační mechanismy jsou pak více či méně uplatňovány v jednotlivých zemědělských 

sektorech EU, tj. v jednotlivých Společných organizacích trhu (SOT) se zemědělskými 

produkty. Jednou z těchto organizací je i SOT s vínem, jejíž prostředí a reforma je oblastí 

výzkumu této disertace. Pro lepší orientaci v problematice regulačním mechanismů budou 

všechny regulační opatření používané v rámci SZP představeny v následujících řádcích.  

Prvním takovýmto opatřením je regulace formou cen, což lze brát jako nejběžnější 

regulační nástroj SZP. Ceny používané na vnitřním trhu EU každoročně stanovuje Rada EU 

na základě návrhů Komise. Rozlišujeme ceny cílové a intervenční, v oblasti dovozu na 

evropský trh je pak stanovena ještě cena prahová. Cílová cena (někdy také označována jako 

základní, indikativní, orientační či referenční) napomáhá lepší orientaci zemědělců a široké 

veřejnosti tím, že je informuje o stanovené hodnotě zboží v EU. Tato cena má za cíl 

dosáhnout srovnatelné životní úrovně zemědělců, zajistit jim stabilizovaný příjem a zároveň 

zaručit Unii dostatečně zásobený trh. Cílová cena má tedy i funkci sociální. Měla by pokrýt 

náklady zemědělců a zajistit zisk odpovídající dané skupině zemědělských výrobků. Cílová 

cena podléhá pravidelným měsíčním aktualizacím.  
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Intervenční (garantovaná) cena je minimální výkupní cena za výrobky vyprodukované 

uvnitř EU. Využívá se v situaci, kdy na trhu nastane převis nabídky nad poptávkou a hrozí 

tak, že cena výrobků klesne pod únosnou hladinu. V tu chvíli odkoupí výrobky intervenční 

agentury za intervenční ceny a tím zajistí zemědělcům alespoň minimální důchod. 

Nadprodukce je pak uskladněna v intervenčních skladech a přebytky jsou poslány na trh 

v době, kdy je zaručena dostatečná poptávka po dané produkci. Někdy jsou zásoby potravin 

z intervenčních skladů posílány do třetích zemí jako forma potravinové pomoci. Intervenční 

cenu stanovuje Rada EU na jeden hospodářský rok. (Svačinová v König a kol., 2009) 

SZP vznikla za účelem podpory zemědělské produkce. Primárním nástrojem tak bylo 

zvýšení a stabilizace (garantovaných) cen zemědělských výrobků na vyšší úroveň, než jaká by 

odpovídala situaci na trhu. Následný, zpočátku chtěný, růst produkce zemědělských komodit 

však brzy vyústil v ekonomicky stěží odůvodnitelné přebytky zvyšující celkové finanční 

nároky SZP. Z dlouhodobého pohledu se výrazně projevilo zvyšování produkce v důsledku 

zavádění nových technologií. Tento cílený trend však při zachování primárního nástroje 

stabilizace cen pouze zvýší obtížně využitelné zemědělské přebytky. Ekonomické nástroje 

využívané k usměrňování zemědělské politiky měly zajistit odbyt drahých unijních 

zemědělských výrobků a omezit tvorby přebytků při udržení cenové úrovně nad úrovní tržní. 

Toho lze dosáhnout buď zvýšením spotřeby, nebo omezením výroby. Zvyšování spotřeby 

zajišťuje EU vyvážením výrobků do třetích zemí. Omezování výroby obstarává EU 

především pomocí produkčních kvót. (Bureau, 2007) 

Kvótní systém spočívá v administrativním množstevním omezení výroby. Typickou 

produkcí regulovanou převážně kvótami je produkce cukru a mléka a ojediněle některých 

produktů živočišné výroby. Administrativní opatření vedoucí k omezení produkce jsou 

použita ve dvou režimech. Prvním z nich je striktní omezení celkové produkce, kdy 

přesáhnutí produkční kvóty vede ke snížení nebo odebraní dotace, případně peněžité či 

nepeněžité sankci. Tento přistup lze samozřejmě použít pouze v případě velmi přesné 

kontroly a regulace v daném sektoru. V EU se jedná například o sektor výroby cukru. Druhým 

režimem je omezení celkové podpory pouze na specifikovaný objem. Překročení celkové 

produkce není dále sankcionováno, avšak současně již není produkce přesahující stanovenou 

kvótu nadále podporována. V případě vysokého rozdílu mezi cenou podporovanou a reálně 

dosahovanou tržní cenou tento způsob regulace efektivně omezuje celkovou úroveň produkce 

(Přenosil In König, Lacina a kol., 2004).  
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V produkci mléka byly kvóty zavedeny pro snížení nadprodukce v osmdesátých 

letech, kdy se použití jiných nástrojů ukázalo jako nedostatečné.24  Regulace zahrnuje 

stanovení maximální produkce na úrovni EU, ale i uvnitř členských států až po maximální 

produkční úroveň stanovenou pro každého farmáře. Smyslem zavedení kvót je omezení 

celkových rozpočtových nákladů při udržení vysoké intervenční ceny. Vyjednané kvóty jsou 

omezením celkové produkce, a tím i rozpočtových výdajů. Produkce mléka je pro regulaci 

vhodná i vzhledem k malému počtu zpracovatelů, což umožňuje systém efektivně 

administrovat, neboť je možné uskutečňovat kontrolu produkce na úrovni jednotlivých farem. 

Vzhledem k technologii zpracování je následně možné obdobně regulovat též produkci 

mléčných výrobků, například sýrů či másla, jež se pouze přepočtou na výchozí surovinu – 

mléko. 

Dopady použití kvótního systému na trh s mlékem jsou různé. Přes nesporné omezení 

celkových výdajů z rozpočtu EU výrazně vzrostla administrativní zátěž celého systému. 

V neposlední řadě se de facto znemožnil vstup na trh novým producentům a farmářům. 

(Přenosil In König, Lacina a kol., 2004). 

Kromě produkčních kvót využívá EU ještě několik dalších nástrojů, které mají za úkol 

snížit produkci. Jednou z možností snížení výroby je omezení využívání primárních vstupů 

pro zemědělskou produkci. V případě rostlinné výroby je základním vstupem zemědělská 

půda. Omezení celkové plochy dostupné pro zemědělské využití efektivně zredukuje celkový 

výstup. V rámci SZP jsou uplatněny dva principy využití tohoto nástroje. Prvním přístupem je 

celkové omezení plochy použitelné pro danou plodinu. Například ve vinařském sektoru jsou 

přesně vymezeny jak plochy použitelné jako vinice, tak i odrůdy, které je možno pěstovat. 

Vzhledem ke specifikům vinařské produkce však cílem těchto administrativních opatření není 

pouze regulovat celkovou produkci, ale také příznivě ovlivňovat kvalitu produkce. Anebo je 

možné použít relativní omezení každého příjemce podpory. Ponechání půdy ladem (set-aside) 

spočívá v závazku farmáře jako příjemce podpory nepoužívat určitou část půdy pro výrobu 

zemědělských výrobků určených k lidské spotřebě. Omezení celkové zemědělské produkce 

určené k lidské spotřebě je nadále ovlivňováno i využitím zemědělských přebytků ať už ke 

krmivářským účelům, či k produkci technických materiálů.25 Příkladem je destilace vína na 

                                                 
24 Jednalo se o tzv. dávku spoluodpovědnosti (co-responsibility levy). Poplatek byl účtovaný při překročení 
garantované úrovně produkce. Přestože byl producent takto omezen ve výši podpory, celková úroveň tohoto 
poplatku dostatečně ekonomicky nemotivovala k omezení produkce. 
25  Jedná se například o plodiny typu řepky olejné určené k výrobě bionafty či další technické plodiny typu lnu 
přadného.  Jde však pouze o doplňkové opatření, neboť v mnoha sektorech není část určená pro lidskou spotřebu 
dominantní.   
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alkohol určený pro technické účely. Právě destilace byla jedním z důležitých témat reformy 

SOT s vínem.  

Dalším typem omezování celkové dostupné zemědělské půdy je podpora určená 

producentům, kteří se rozhodnou opustit daný sektor produkce a zaváží se produkční 

potenciál svojí farmy neobnovovat. Typickým příkladem může být prémie vyplácená 

pěstitelům vína při neobnovení stávající vinice.  

Posledním přístupem je podpora zemědělských technologií založených na extenzivním 

využívání zemědělské plochy. Vzhledem k omezenému množství celkové plochy a nižším 

výnosům přinášejí i tyto změny snížení celkového produktu. Smyslem podpory extenzivního 

hospodaření oproti intenzivnímu je efektivnější naplňování mimoprodukčních funkcí 

zemědělství (například péče o krajinu, rozvoj venkova, důraz na kvalitu potravin) a příznivější 

dopad na životní prostředí. (Svačinová v König a kol., 2009) 

Dalším používaným systémem tržní regulace jsou prémie (bonusy) výrobcům 

vybraných komodit. Na rozdíl od předchozích jsou důvodem k používání tohoto nástroje 

odlišné vnější podmínky. V případě existence mezinárodních úmluv omezujících možnosti 

EU chránit svoje trhy před dovozci z třetích zemí jednoduše jiné nástroje nebylo možné 

použít (konkrétně se jedná například o olejniny). 

Vzhledem k mezinárodnímu tlaku směřujícímu k postupnému omezování maximální 

úrovně podpory zemědělství v EU se jedná o v budoucnu potenciálně využitelný nástroj. Jako 

takový už byl i použit coby doplněk garantovaných cen v případě podpory produkce 

některých obilovin. Jestliže v případě garantované vyšší ceny nesou náklady na její zvýšení 

spotřebitelé, v případě prémie zvyšující příjem farmáře z jednotky produkce se jedná o výdaj 

veřejných prostředků hrazený daňovým poplatníkem. 

Další skupinou tržních mechanismů používaných v rámci SZP jsou regulační nástroje 

aplikované v oblasti zahraničního obchodu. První skupinou jsou opatření v oblasti dovozu, 

které byly třeba za účelem zajištění preferenční spotřeby výrobků Unie. Produkty v EU byly 

totiž mnohonásobně dražší než produkce mimo území EU, a proto byly zavedeny různé 

mechanismy, které dovoz na vnitřní trh EU regulovaly. Jde o například o dovozní cla, prahové 

ceny a s nimi spojené tzv. vyrovnávací dávky. (Greer, 2005) 

Prahová cena je minimální cena výrobku importovaného na trh EU. Světové ceny jsou 

nižší než ceny v Unii, a proto je třeba srovnat ceny tzv. vyrovnávací dávkou, která zvýší 

světovou cenu na úroveň ceny na vnitřním trhu EU a za tuto prahovou cenu pak může 
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dovozce výrobek nabízet na území Evropské unie. Mimo tyto používané nástroje probíhá 

ochrana vnitřního trhu před importem levnějšího zboží i standardními mezinárodně 

schválenými nástroji, jako jsou například cla, certifikáty nebo množstevní omezení. 

(Fouilleux, 2003) 

Při exportu se využívá tzv. vývozní dávky, neboli subvence v podobě náhrady výdajů, 

které umožňují exportérovi snížit původní cenu výrobku na trhu EU na úroveň cen světových, 

aby se vývozce mohl se svým zbožím na zahraničních trzích uplatnit a byl 

konkurenceschopný. Nespokojenost zemí mimo EU, která bývá často interpretována skrze 

Světovou obchodní organizaci (WTO), zapříčinila v posledních letech trend snižování 

působení výše zmíněných regulačních mechanismů. Silně klesl význam intervenčních cen, 

které byly postupem času stále více nahrazovány kompenzačními platbami. Kompenzačním 

platbám, mezi které patří, mimo jiné také přímé platby a jejich historické a současné podobě 

je věnována samostatná kapitola této disertace 2.1.1.3. Kompenzační platby. Všechny výše 

zmíněné regulační mechanismy jsou používané v rámci Společné organizace trhu (SOT), 

která sdružuje všechny zemědělské produkty. V rámci SOT jsou pak rozděleny jednotlivé 

oblasti podle zemědělských produktů. Jednou takovouto oblastí je právě také sektor vinné 

révy a vína, který byl v EU v nedávné době reformován a je tématem výzkumu této disertační 

práce. Obecnému seznámení s problematikou SOT se věnuje kapitola 2.1.1.4.  

Obecně lze říci, že vysoké náklady na SZP zatěžují evropské daňové poplatníky 

a zároveň spotřebitelé musí platit vyšší unijní ceny, které jsou v rámci vnitřního trhu 

vytvářeny. Současný systém poměrně deformuje tržní ceny a celý tržní mechanismus. Některá 

opatření v minulosti i v současnosti stimulují nadprodukci a ničí světové trhy díky deformaci 

cen a podpoře exportu.  

 

2.1.1.3 Kompenzační platby 

Mezi regulační mechanismy SZP patří též kompenzační platby farmám, které hrají 

v současné době klíčovou úlohu mezi tržními opatřeními v agrárním sektoru EU. V porovnání 

s tradičními nástroji zemědělské politiky jako exportní subvence, intervence a zásobovací 

opatření jsou dnes přímé platby, které jsou jedním z typů kompenzačních plateb, 

nejvýznamnější částí zemědělské části rozpočtu. Existují celkem tři různé způsoby 

poskytování kompenzačních plateb zemědělcům: 

• platby na kompenzaci snížení cen – přímé platby, 
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• kompenzační přídavky za produkci ve znevýhodněných oblastech (LFA oblasti)26 

• platby zemědělcům za agro-environmentální opatření. 

 

Hlavním regulačním mechanismem během posledních patnácti let i v současnosti jsou 

přímé platby. Zavedením přímých plateb se Společenství snažilo zajistit dostatečný příjem 

zemědělců poté, co dojde ke snížení působnosti některých regulačních opatření. Nejdříve byly 

zavedeny přímé platby vázané k produkci. To ale způsobovalo nadvýrobu, zemědělci 

preferovali intenzivní způsob hospodaření za účelem zvýšení produkce a to mělo negativní 

dopad na životní prostředí. Byl kladen důraz spíše na kvantitu než na kvalitu, protože 

množství bylo finančně podporováno. (Bureau, 2007) 

Za účelem zajištění lepší ochrany životního prostředí, větší bezpečnosti potravin atd. 

zavedla reforma SZP z roku 2003 – „Agenda 2006“ nový systém přímých plateb, které již 

nebyly vázány na produkci, ale na hektar zemědělské plochy, a proto nemotivovaly 

zemědělce ke zvyšování produkce. V průběhu let 2005 a 2006 nahradil nový systém přímých 

plateb část podpor poskytovaných odvětvím v rámci SOT. Nový systém, režim jednotné 

platby (Single Payment Schneme, SPS), umožňoval zemědělcům především svobodu výběru 

v tom, co budou pěstovat či chovat, protože jim byla zajištěna stejná finanční podpora na 

hektar (v rámci jednoho členského státu) bez ohledu na to, co produkují. Zemědělští výrobci 

tak mohli lépe reagovat na změny v poptávce a spotřebitelských preferencích. (Svačinová 

v König a kol., 2009) 

Aby mohl zemědělec získat přímou platbu, musel mu být nejdříve vyměřen platební 

nárok. Ten se vypočítával buď podle přímých plateb obdržených během referenčního období 

2000–2002 a nebo podle počtu způsobilých hektarů v majetku zemědělce během prvního roku 

fungování režimu jednotné platby. Členské země se mohly samy rozhodnout, zda ponechají 

část přímých plateb dále vázanou na produkci. Režim jednotné platby zatím uplatňovaly jen 

členské státy, které vstoupily do EU před rokem 2004. Státy přistoupivší později mohly zatím 

využívat zjednodušený systém jednotné platby, tzv. režim jednotné platby na plochu (Single 

Area Payment Schneme, SAPS).27 Tento systém zahrnoval platbu stejných částek na 

způsobilý hektar zemědělské půdy až do výše vnitrostátního stropu vyplývajícího 

                                                 
26 Tzv. LFA – Less Favoured Area. Jedná se o oblasti, které například kvůli nízké úrodnosti půdy či svažitosti 
území nejsou produkčně srovnatelné s oblastmi optimálními pro zemědělskou produkci, ale zemědělská činnost 
je zde důležitá z důvodu zabránění erozi půdy a dalším nebezpečným přírodním jevům. 
27 Například jednotná platba na plochu pro ČR na období od 1. 12. 2007 do 30. 6. 2008 byla stanovena ve výši 
2791,50 Kč na hektar zemědělské půdy (SZIF, 2007). 
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z přístupových dohod (Evropská komise, 2014). Systém SAPS zatím uplatňuje deset 

z dvanácti nových členských států.28 

Podmínkou získání přímých plateb je dodržování zásady podmíněnosti (cross 

compliance). To znamená, že čerpání přímých plateb je podmíněno dodržováním 

předepsaných zásad na ochranu životního prostředí, péči o půdu, zdroje vody, péči o zvířata či 

respektováním požadavků na kvalitu a nezávadnost potravin a mnoho dalších opatření. 

Každoročně je kontrolováno jedno procento žadatelů, 25 % je vybráno namátkově a zbylých 

75 % na základě rizikové analýzy29. (Ministerstvo zemědělství ČR, 2013)  

SAPS ve formě jednotné platby na hektar se vždy stanovily jednou ročně výpočtem 

dle vzorce: 

 

roční finanční rámec 

----------------------------------------------- 

zemědělská plocha členského státu 

 

 

Přičemž: 

• roční finanční rámec byl stanoven pro každý nový stát na základě rozpočtových 

prostředků vyčleněných EU pro daný rok pro přímé platby v nových členských 

zemích (dle postupného procentuálního navyšování), 

• zemědělská plocha členského státu odpovídala části celkové plochy orné půdy, 

trvalých pastvin, trvalých kultur a zelinářských zahrad, která byla udržována 

v dobrém zemědělském stavu k 30. červnu 2003 (Fajmon, 2006). 

 

Další dva druhy kompenzačních plateb - ve znevýhodněných oblastech a za agro-

environmentální opatření - jsou svojí povahou odlišné od plateb určených ke kompenzaci 

snížení garantovaných cen. Zde se jedná o náhradu faktických přírodních, legislativních či 

společenských omezení pro zemědělské producenty. Tyto kompenzační platby jsou 

realizovány v rámci druhého pilíře SZP – rozvoje venkova, takže jsou hrazeny z prostředků 

                                                 
28 Malta a Slovinsko již používají systém SPS jako země EU-15. 
29 Podrobnosti k provádění rizikové analýzy i celkově k pravidlům podmíněnosti lze nalézt v platné příručce pro 
rok 2013 vydané Ministerstvem zemědělství ČR (MZe, 2013) 
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Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.30 Vzhledem k odlišným geografickým 

podmínkám je nereálná představa rovných podmínek pro všechny producenty v rámci celé 

Unie. V případě deregulace zemědělského sektoru pomocí SZP by logicky nastal přesun 

produkce do geograficky a klimaticky optimálních oblastí a opuštění nerentabilních oblastí. 

Pokud má plnit zemědělství i další mimoprodukční funkce údržby krajiny, jedná se 

o nechtěný jev. Koexistence člověka a krajiny v evropském prostoru zatím představuje 

tradiční a dlouhodobě udržitelný model hospodaření, který je právě z tohoto důvodu 

podporován. Logika existence plateb za agro-environmentální opatření se odvíjí od plnění 

řady opatření určených ke zkvalitňování krajiny. Jako příklad mohou sloužit technologická 

omezení či zvýšené ekologické nároky v ochranných pásmech či v hraničních oblastech 

národních parků, kde zemědělci vykonávají svou činnost. (König a kol., 2009) 

V současné době probíhá implementace pravidel poslední reformy SZP, která naprosto 

mění pravidla stanovování přímých plateb, zavádí povinnou třicetiprocentní ekologickou 

složku přímé platby a další novinky, které však nejsou relevantní k problematice řešené 

v rámci této disertační práci ani k období, kterým se výzkum práce zabývá, proto je tato 

informace zařazena jen okrajově.31 

 

2.1.1.4 Společná organizace trhu 

Mezi základními principy SZP byl představen princip jednotného společného trhu, 

v rámci něhož platí určitá společná pravidla mimo jiné i pro zemědělské produkty vyrobené, 

distribuované či dovezené v rámci území EU. Aby byl tento princip dodržen, platí zde 

jednotná unijní legislativa, která zajišťuje určitá společná pravidla a použití regulačních 

mechanismů, které byly rozebrány výše. Za účelem dodržení tohoto principu byly v rámci 

zemědělského sektoru vytvořeny tzv. Společné organizace trhu (SOT), které sjednocovaly 

pravidla pro daný zemědělský produkt či skupinu produktů. SOT vznikaly postupně od roku 

196632. (Přenosil v König, Lacina, 2004) V roce 2007 byla pak stanovena nařízením Rady 

(ES) v rámci zjednodušení této legislativy jednotná společná organizace trhů, která sjednocuje 

                                                 
30 Na rozdíl od přímých plateb, které jsou hrazeny z prostředků Evropského zemědělského záručního fondu 
(EZZF). 
31 Více k problematice nových pravidel pro stanovení přímých plateb viz Nařízení Evropského parlamentu (EP) 
a Rady (EU) č. 1307/2013. ( EP a Rada EU, 2013) 
32 V roce 1966 byla jako první zřízena Společná organizace trhu olejů a tuků, která podléhala nařízení Rady č. 
136/1966. Tato SOT již ale dnes neexistuje.  
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všechny dřívější SOT s jednotlivými zemědělskými produkty. Dřívějšímu i současnému 

systému SOT se dále věnuje tato kapitola.    

SOT byly a jsou tržním mechanismem SZP. Tyto organizace, dnes již sdružené do 

jedné společné tržní organizace, byly zaměřeny vždy na konkrétní prvovýrobky a výrobky po 

prvním zpracování. Podstatou STO je regulace nabídky výrobků tak, aby během roku a stejně 

tak mezi jednotlivými roky nedocházelo k fluktuaci nabídky, a tím ke kolísání jednak cen 

placených zemědělským výrobcům ale i cen, které platí zpracovatel nebo konečný spotřebitel 

za nákup těchto výrobků. K regulaci nabídky se využívaly a v některých případech stále ještě 

využívají následující nástroje (Pělucha, 2006): 

• stahování zboží z trhu v případě velké nabídky za pomoci nákupu do intervenčních 

skladů nebo destilace vína na alkohol u nadměrné nabídky levných stolních vín, 

• částečná finanční podpora na soukromé skladování přebytečného zboží na trhu, 

• příplatky k cenám, finanční podpory nebo prémie určité činnosti či opatření 

(podpora výrobcům určitého zemědělského produktu, zpracovatelům, seskupeným 

producentům, diversifikační podpora, atd.), 

• produkční kvóty, 

• přímé platby na plochu nebo na počty zvířat. 

 

Každá SOT zahrnovala také regulace týkající se obchodu se třetími zeměmi. Tato 

pravidla fungovala na principu komunitární preference, který je blíže popsán výše v kapitole 

2.1.1.2 Základní principy a regulační mechanismy SZP. 

Před sloučením všech SOT pod jednu zastřešující Společnou organizaci trhů, ke 

kterému došlo v roce 2007, byly společné organizace rozděleny na tři typy SOT (Neumann, 

2004): 

• s vnější ochranou a intervenčním mechanismem (70 % agrární produkce), kam 

patří například obilí, rýže, cukr, mléko a mléčné výrobky, hovězí maso, vepřové 

maso, stolní víno a některé druhy ovoce a zeleniny, 

• s vnější ochranou, kdy nedochází k intervenci (25 % výrobků), přičemž výrobky 

v této skupině jsou chráněny především dovozními cly, certifikáty a na druhé 

straně dotovány vývozními dávkami (např. drůbež, vejce, některé druhy ovoce 

a zeleniny, značková vína, květiny), 



77 
 

• s podporou cen (5 % produkce), kdy výrobci mají zajištěnou stálou minimální 

cenu a navíc jsou podporováni přímými platbami (např. tabák, olivový olej, 

některé druhy pšenice, ovoce, zeleniny). 

Od zavedení SZP přijala Rada EU 21 společných organizací trhu pro zemědělský 

produkt či skupinu produktů. Tyto společné organizace i nařízení, na jejichž základě byly 

zřízeny, jsou uvedeny v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2 – Seznam platných SOT a jejich zakládajících dokumentů 

Seznam platných SOT a jejich zakládající dokumenty33 (chronologicky dle data založení) 

1 Nařízení Rady č. 234/1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými 
produkty 

2 Nařízení Rady č. 827/1968 o zřízení společné organizace trhu s výrobky uvedenými v příloze II 
Smlouvy o EHS 

3 Nařízení Rady č. 1696/1971 o zřízení společné organizace trhu s chmelem 

4 Nařízení Rady č. 2358/1971 o zřízení společné organizace trhu s osivem 

5 Nařízení Rady č. 2759/1975 o zřízení společné organizace trhu s vepřovým masem 

6 Nařízení Rady č. 2771/1975 o zřízení společné organizace trhu s vejci 

7 Nařízení Rady č. 2777/1975 o zřízení společné organizace trhu s drůbežím masem 

8 Nařízení Rady č. 1766/1992 o zřízení společné organizace trhu s obilovinami 

9 Nařízení Rady č. 2075/1992 o zřízení společné organizace trhu se surovým tabákem 

10 Nařízení Rady č. 404/1993 o zřízení společné organizace trhu s banány 

11 Nařízení Rady č. 3072/1995 o zřízení společné organizace trhu s rýží 

12 Nařízení Rady č. 2200/1996 o zřízení společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 

13 Nařízení Rady č. 2201/1996 o zřízení společné organizace trhu s výrobky zpracovanými z ovoce 
a zeleniny 

14 Nařízení Rady č. 1254/1999 o zřízení společné organizace trhu s hovězím a telecím masem 

15 Nařízení Rady č. 1255/1999 o zřízení společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky 

16 Nařízení Rady č. 1493/1999 o zřízení společné organizace trhu s vínem 

17 Nařízení Rady č. 1673/2000 o zřízení společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na 
vlákno 

18 Nařízení Rady č. 1260/2001 o zřízení společné organizace trhu v odvětví cukru 

19 Nařízení Rady č. 2529/2001 o zřízení společné organizace trhu se skopovým a kozím masem 

20 Nařízení Rady č. 1786/2003 o zřízení společné organizace trhu se sušenými krmivy 

21 Nařízení Rady č. 865/2004 o zřízení společné organizace trhu s olivovým olejem a stolními olivami 
Zdroj: autorka (na základě informací získaných z Nařízení Rady č. 1234/2007 (Rada EU, 2007) a www.eur-
lex.europa.eu) 

                                                 
33 Změny zakládajících právních předpisů jednotlivých SOT lze nalézt na stránkách http://eur-
lex.europa.eu/cs/index.htm. Po zadání původního dokumentu lze dohledat všechny dokumenty, které ho 
upravují. 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
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Společné tržní organizace byly v minulosti pravidelně reformovány a legislativně 

upravovány. Tak tomu bylo i ve vinařském sektoru. Poslední zásadní reforma SOT s vínem, 

která probíhala v letech 2007 - 2008, je případovou studií této disertace. Blíže se této reformě 

věnuje kapitola č. 2.1.3.3.   

Konkrétní regulační mechanismy používané v jednotlivých sektorech zemědělských 

produktů jsou popsány v následující tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3 - Regulační mechanismy používané ve vybraných SOT v letech 2008 a 2013 

Regulační mechanismy v SOT v roce 2008 Regulační mechanismy v SOT v roce 2013 

Cukr – produkční kvóty, intervenční nákupy, vývozní 
dávky 

Cukr – produkční kvóty, restrukturalizace, soukromé 
skladování, intervenční nákup a prodej, 
diverzifikační podpora 

Obiloviny – intervenční nákupy a vývozní dávky Obiloviny – intervenční nákup, prodej a skladování 

Víno/vinice – finanční podpora skladování, vývozní 
dávky, finanční podpora destilace a výroby 
hroznového moštu, finanční prémie za vyklučení vinic 

Víno/vinice – restrukturalizace vinic, investice, 
prémie za vyklučení 

Ovoce a zelenina – vývozní dávky a podpora pro 
stahování z trhu, podpora seskupením producentům, 
podpora produkce určené ke zpracování 

Ovoce a zelenina – podpora seskupením 
producentům, podpora pro organizace producentů 

Len a konopí – podpora zpracovatelům, dovozní 
licence 

Len a konopí – podpora zpracovatelům 

Sušené krmivo – podpora výrobcům sušeného krmiva Sušené krmivo – podpora výrobcům sušeného mléka 

Řepka – prémie na nepotravinářské využití semene 
(energetický průmysl) 

Řepka – žádné podpory (jen přímé platby na plochu) 

Drůbeží maso a vejce – dovozní kvóty a vývozní 
subvence 

Drůbeží maso a vejce – vývozní subvence, 
výjimečná opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží 

Skopové a kozí maso – podpora soukromého 
skladování a dovozní kvóty 

Skopové a kozí maso – podpora soukromého 
skladování 

Hovězí a telecí maso – intervenční nákup, vývozní 
subvence, podpora soukromého skladování, dovozní 
kvóty v některých případech 

Hovězí a telecí maso – intervenční nákup, prodej a 
skladování, vývozní subvence, podpora soukromého 
skladování 

Vepřové maso – podpora soukromého skladování, 
dovozní kvóty, vývozní subvence 

Vepřové maso – podpora soukromého skladování, 
vývozní subvence 

Mléko – produkční kvóty, intervenční nákup másla a 
sušeného odstředěného mléka (SOM), podpora 
soukromého skladování, podpora výroby kaseinu, 
nákupu másla neziskovými organizacemi, podpora 
výroby cukrářských výrobků a zmrzliny, podpora 
mléka jako krmiva, mléka do škol, dovozní licence a 
vývozní subvence 

Mléko – produkční kvóty, intervenční nákup másla 
a SOM, intervenční skladování másla a SOM, 
podpora soukromého skladování, podpora výroby 
kaseinu, podpora mléka jako krmiva, mléka do škol, 
vývozní subvence, podpora použití kaseinu při 
výrobě sýrů 

Včelařství – zvláštní dotace na některá opatření 
v rámci včelařství 

Včelařství - zvláštní dotace na některá opatření v 
rámci včelařství 

Zdroj: autorka (na základě informací získaných na stránkách www.SZIF.cz – rostlinné a živočišné komodity (2008, 2013)  
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Ekonomické nástroje použité k regulaci zemědělského sektoru značně deformují 

původní ekonomické prostředí v zemědělství, nicméně jejich smyslem je vytvoření podmínek 

pro dlouhodobou udržitelnost sektoru. Při zvyšujících se požadavcích rostou i náklady 

zemědělské výroby. Prostředky je možno získat buď zvýšením prodejních cen, což je obtížné, 

neboť v řadě exportních zemí světa se prostě ekologické a sociální standardy neudržují, 

a tímto dumpingem snižují cenu výsledného produktu. Druhou cestou je systém veřejné 

podpory zemědělského sektoru, jak je praktikován EU. (Greer, 2005) 

Nestabilita a citlivost na výkyvy cen jsou hlavními důvody regulace zemědělských 

trhů. Struktura trhu na straně zemědělských prvovýrobců je dalším argumentem pro regulaci 

a stabilizaci tohoto sektoru. Jako příklad je možno uvést výrobu mléka. Pokud by opatření 

ohledně mléčných kvót měla vypršet bez náhrady, jak to požadují některé členské státy 

v rámci reformy SZP, vedlo by to nepochybně k soustředění produkce mléka na místech 

s nejefektivnější kombinací výrobních faktorů, s předem odhadnutelnými důsledky nejen na 

životní prostředí, ale i na ekonomickou situaci v oblastech s podmínkami méně příznivými. 

V návaznosti na tento přesun by se razantně změnila struktura pastvin, které doposud slouží 

pro přežvýkavce, ale jsou cenné i z pohledu ochrany přírody. Úplná deregulace trhu s mlékem 

(v současnosti se jedná o systém kvót) by proto vedla k situaci, která by odporovala 

multifunkční roli zemědělství v dnešní společnosti.  

Nicméně výrazně regulovaný trh přináší jiné problémy, jak se ukazuje i v evropském 

kontextu. Z administrativně-technických důvodů je obtížné podporovat všechny pěstované 

druhy. Podporovány jsou běžné odrůdy, které se pěstují na většině ploch. Minoritní odrůdy, 

které z ekonomických důvodů nejsou podporovány, se tak dostávají do ještě nevýhodnějšího 

postavení. Dovedeno ad absurdum se tak pomocí administrativní regulace omezuje mnohost 

a různost zemědělského sektoru, která je také považována za jeden ze základních cílů 

multifunkčního zemědělství (Svačinová v König a kol., 2009). 

Základní nařízení uvedená v tabulce č. 2 měla často tutéž strukturu a řadu společných 

ustanovení, proto, když začalo Společenství řešit otázku zjednodušení právního prostředí 

SZP, byl mezi prvními návrh na zjednodušení systému SOT. Na základě těchto úvah byla pak 

základní nařízení nahrazena jediným jednotným nařízením. Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 

vzniklo 22. října 2007 a stanovilo jednotnou společnou organizaci trhů. 34 Pod toto nařízení 

bylo dáno přibližně padesát nařízení na jednotlivé komodity. Otázkou zůstává, zda došlo 

                                                 
34 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských 
trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) 



80 
 

opravdu k simplifikaci a není to teď naopak spíše nepřehledné. Ve vyjednávání však zásadní 

změna nenastala. Na jednání do institucí EU stále jezdí konkrétní experti na danou komoditní 

oblast.  

Toto nové platné jednotné nařízení o společné organizaci trhů nemá zpochybňovat 

politická rozhodnutí a nařízení přijatá před tímto nařízením v rámci SZP. Naopak, toto 

nařízení má sloužit jako technické zjednodušení. V rámci tohoto aktu se také nemění stávající 

regulační nástroje a nestanovují se v zásadě žádné nové nástroje či opatření. Do tohoto 

nového legislativního spisu nebyly zpočátku začleněny SOT, ve kterých zrovna v tu dobu 

probíhaly reformy a nová pravidla tak byla v procesu vyjednávání. Mezi tyto SOT patřily 

SOT s ovocem a zeleninou a také SOT s vínem. Hmotněprávní úprava těchto SOT byla do 

nového nařízení začleněna až po přijetí příslušných reforem. (Rada EU, 2007) 

Kromě již zmíněných 21 SOT přesunutých pod jednu zastřešující Společnou 

organizaci trhů, přijala Rada EU ještě tři zemědělské produkty, pro které nebyla vytvořena 

SOT, ale jsou na ně zavedena určitá zvláštní pravidla. Jedná se o zvláštní opatření týkající se 

trhu s etanolem zemědělského původu (Rada EU, 2003), dále o opatření ke zlepšení obecných 

podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh (Rada EU, 2004) 

a v neposlední řadě o zvláštní opatření na podporu chovu bource morušového (Rada EU, 

2006).  

 

2.1.1.5 Reformy SZP 

SZP prošla během své dlouhé existence mnohými nevyhnutelnými změnami. 

K základním cílům SZP jako byly potravinová soběstačnost, stabilizace příjmů zemědělských 

producentů, stabilizace trhů a zvyšování životní úrovně ve venkovských oblastech postupně 

přibyly nové záměry týkající se životního prostředí, „welfare“ zvířat, veterinárních opatření, 

potravinové bezpečnosti, podpor zaostávajících regionech, atd. Již na konci 60. let bylo totiž 

jasné, že SZP má mnoho negativních dopadů a stanovené cíle jsou nedostačující. 

Potravinovou nesoběstačnost brzy vystřídala nadprodukce, finanční náročnost stále rostla 

a konkurenceschopnost EU naopak klesala. První pokus o reformu (1968 – Mansholtův plán) 

byl příliš radikální, a proto byl zamítnut. Předznamenal ale potřebu budoucích změn. První 

oficiální reforma SZP tzv. McSharryho byla představena až v roce 1992. Úspěchy této 

reformy byly ale spíše dílčího charakteru. (Svačinová, 2008a) 
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Mnohem převratnější reformou v historii SZP měla být tzv. Agenda 2000 (pro období 

1999 – 2006). Tato reforma byla nevyhnutelná hlavně kvůli situaci na světových agrárních 

trzích. Trhy začínaly být nasycené, ceny produktů klesaly a rostla konkurence pro EU ze 

strany USA a členů Cairns Group. Reformu také podněcovala jednání s GATT. Základní 

myšlenkou reformy bylo směřování k udržitelnému zemědělství při respektování standardů 

ochrany životního prostředí. Poprvé zazněly termíny jako „multifunkční zemědělství“, 

zaměřené už nejen na produkci, ale také na krajinotvorbu a jiná enviromentální opatření a na 

nezemědělskou činnost. Samozřejmě se dále pokračovalo ve trendu snižování intervenčních 

cen a kompenzaci formou přímých plateb. Bohužel Agenda 2000 měla velké cíle, ale nedošlo 

v plné míře k jejich naplnění. EU i nadále bojovala s nadprodukcí, přímé platby byly 

netransparentní, odměny nebyly vázány na výkony ve vztahu k životnímu prostředí 

a v neposlední řadě bylo zemědělství stále velmi významnou položkou na výdajové stránce 

rozpočtu EU.   

Třetí zásadní reforma SZP z roku 2003, tzv. Agenda 2006, nebyla původně plánována. 

Měla pouze vyhodnotit „Agendu 2000“, ale nakonec byly reformní kroky nutné. Tato reforma 

představila mnoho nových opatření. Mezi tyto nové principy lze zařadit „decoupling“, tzn. 

částečné oddělení přímých plateb od produkce, což umožňovalo zemědělcům reagovat na 

signály trhu dle svého uvážení, dále „cross-compliance“, tzn. přímé platby podmíněny 

ochranou životního prostředí a „modulace“, tzn. přesun od důrazu na zemědělství (I. pilíř 

SZP) k důrazu na rozvoj venkova (II. pilíř SZP). Reforma přišla též s novinkou v zavedení 

single payment area. Členské země odmítly úplné oddělení plateb od produkce. Obávaly, že 

by mohlo dojít k odklonu od výrobní činnosti. Došlo tedy ke kompromisu. Část přímých 

plateb zůstala úplně vázána na produkci, část omezeně a zbytek byl součástí jednotné platby. 

Všechna tato opatření měla samozřejmě odlišné podmínky plnění pro „staré“ a „nové“ 

členské země. I po této reformě nadále platily původní cíle SZP, akorát se zásadně měnil 

způsob jejich dosažení. (Svačinová in König a kol., 2009) 

Další reforma „CAP Health check“, která přišla v roce 2008, neměla být původně 

chápána jako další zásadní reforma SZP, pouze jako jakási kontrola a zhodnocení fungování 

SZP v období od poslední reformy z roku 2003. Název byl zavádějící, protože reforma 

neměla SZP z něčeho léčit, ale mělo jít spíše o preventivní prohlídku. Od poslední reformy 

došlo k rozsáhlému a v historii EU velmi významnému rozšíření. Proto bylo třeba zhodnotit 

dopady rozšíření na SZP a pokusit se přizpůsobit podmínky SZP těmto změnám a novým 

členům a zapojit je do fungování SZP. (Euractiv, 2007) 
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Reforma CAP Health check měla tři zásadní body, které řešila. Prvním bylo 

zefektivnit a zjednodušit systém přímých plateb. Toho chtěla komise dosáhnout tak, že zvýší 

míru oddělených plateb v zemích, které se rozhodly zachovat propojení mezi podporou 

a produkcí. Dále chtěla snížit platby největším zemědělským podnikům, které mohou čerpat 

výhod úspor z rozsahu. Tyto změny ale závisely na různých kritériích jako například počet 

vlastníků podniku nebo počet zaměstnanců, atd. Komise také v reformě jednala o zvýšení 

minimální rozlohy půdy na jednoho zemědělce. V té době byla minimální rozloha 0,3 ha. 

Nejvíce takových případů malých hospodářství bylo v nově přistoupivším Rumunsku. 

(Evropská komise, 2008a) 

Druhým důležitým bodem reformy bylo nastavit systémm který byl původně pro méně 

členů tak, aby vyhovoval aktuální situaci. Třetím důležitým bodem byla nutnost reagovat na 

nové úkoly a výzvy. Bylo třeba vytvořit stanoviska k otázkám změn klimatu, biopaliv, 

vodohospodářství, ochrany biodiverzity a dalším. Tenhle bod Komise vyřešila zavedením 

některých nových opatření do „kontroly podmíněnosti“ (cross-commpliance), které se týkaly 

nových úkolů. (Evropská komise, 2008b) 

Současný stav SZP a spoustu otazníků nad tím, jak bude vypadat SZP v dalším 

programovacím období, vyvolalo potřebu další reformy. V dubnu 2010 tak Evropská komise 

(EK) vyzvala všechny občany EU k veřejné diskuzi, která probíhala několik měsíců. Kdokoli, 

od zájmových skupin, přes různé experty, širokou veřejnost i samotné zemědělce se mohli 

vyjádřit k tomu, jaká by měla být budoucí podoba SZP EU. EK tak přijala přibližně 5 600 

příspěvků, které zpracovala. Souhrn použila jako základ pro Sdělení o budoucí podobě SZP 

po roce 2013, které představila veřejnosti na podzim roku 2010. (Evropská komise, 2010) 

EK i přispěvatelé do diskuse došli ke vzájemné shodě, že je třeba i nadále zachovat 

silnou SZP se dvěma oddělenými pilíři. První pilíř, který bude i nadále vyplácet roční přímé 

platby a věnovat se tržním opatřením, a druhý pilíř, který je zaměřen na víceletá opatření pro 

rozvoj venkova.  

Z pohledu dlouhodobějších cílů bylo podle Sdělení EK třeba obecně stále zvyšovat 

konkurenceschopnost evropských zemědělců ve světě, kde konkurence neustále roste díky 

postupné liberalizaci obchodu. Zároveň ale EK zdůraznila důležitost zachovat zemědělství po 

celé Evropě i v oblastech pro zemědělskou produkci méně příznivých. Důležité je také 

zachovat primární úkol zemědělského sektoru a to zajistit dostatečný přísun potravin, jelikož 

se očekává nárůst celosvětové poptávky po potravinách do roku 2050 o 70%. 
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Zásadním tématem Sdělení EK byla úprava systému přímých plateb (PP). Revize 

sytému PP je žádoucí především proto, že referenční období (rok 2002), ze kterého se 

momentálně PP kalkulují, je velmi zastaralé a tím pádem irelevantní. Zároveň v roce 2013 

došlo k vyrovnání úrovně výše přímých plateb nastavené novými členskými zeměmi při jejich 

vstupu do EU a je tedy třeba vymyslet nový mechanismus, který bude uplatňován 

v následujícím období. Nový vzorec pro PP by měl zajistit, aby platby zemědělcům byly 

srozumitelnější daňovým poplatníkům. Kritéria pro PP by měla být hospodářská 

a environmentální. Hospodářská zaručí příjmový základ zemědělcům a environmentální 

finančně podpoří poskytování veřejných statků. Základní úroveň PP bude propojena pouze 

s rozlohou zemědělské půdy a zásadami podmíněnosti a bude zasílána na stát nebo na region. 

EK navrhla postupné sbližování úrovně PP mezi členské státy. Zemím s úrovní přímých 

plateb pod 90% průměru EU bude kompenzována třetina rozdílu mezi jejich úrovní PP po 

skončení přechodného období v roce 2013 a 90% průměru EU. Tento rozdíl bude financován 

všemi ČS s úrovní přímých plateb nad 100% průměru EU. (Evropská komise, 2010) 

Bude stanovena horní hranice přímých plateb pro velké podniky (tzv. zastropování 

neboli capping), které těží svou velikostí z výhody výnosů z rozsahu. Další povinnou složkou 

přímých plateb by pak byla tzv. zelená neboli ekologická složka, kam budou zakomponovány 

další ekologické požadavky nad rámec pravidel cross-compliance. Jedná se cca o 30% PP 

vyplacených farmářům. Dále pak také zůstávají platby pro znevýhodněné oblasti (LFA 

platby), aby se i nadále dařilo zachovat zemědělství v těchto oblastech.  Tyto platby by měly 

i nadále zůstat součástí 2. pilíře.  

Komise dále navrhuje ponechat v ojedinělých případech platby vázané k produkci pro 

zvláště citlivé zemědělské sektory a nastavit specifický režim podpor pro drobné zemědělce. 

Pravidla podmíněnosti neboli cross-compliance by také měly projít zásadní reformou, dojde 

k jejich zjednodušení a vyjasnění pravidel. V minulosti často docházelo k tomu, že každý 

zemědělec plnil dané požadavky svým způsobem, někdo zodpovědně, někdo velmi ledabyle, 

ale PP za to dostali oba. PP budou také více navázány k aktivnímu zemědělství, kvůli 

kritikám Evropského účetního dvora v souvislosti s kauzami financování fotbalových nebo 

golfových hřišť. (Svačinová, 2011a) 

Co se týče rozvoje venkova (RV), základním záměrem budoucí SZP je kromě ochrany 

ŽP a řešení změn klimatu, také udržet dynamické a konkurenceschopné zemědělství na 

venkově, atraktivní pro mladé lidi. Z toho tedy vyplývá udržet také zaměstnanost 

v zemědělství na venkově, které tvoří 16% zaměstnanosti ve venkovských oblastech.  Se 

zemědělstvím jsou pak spjaty i další hospodářské činnosti jako obchod, cestovní ruch, v tomto 
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odvětví dochází ke stále větší míře diverzifikace a tím ke snižování rizik. Zemědělská činnost 

v některých venkovských oblastech ukazuje určitou tradici a sociální identitu dané oblasti. 

Pokud se naplní tyto vytyčené cíle, dojde k územní vyrovnanosti a územním ziskům. 

V oblasti rozvoje venkova je třeba také zvyšovat konkurenceschopnost, což lze dosáhnout 

inovacemi a restrukturalizací. Toto směřování pomůže naplnit i některé požadavky strategie 

Evropa 2020 v rámci inteligentního a udržitelného růstu. Reforma SZP se tedy soustředí také 

na větší součinnost politiky RV s ostatními politikami. Finanční prostředky na RV budou lépe 

zacíleny podle objektivních kritérií, což lépe ohodnotí farmáře se stejnými aktivitami. 

(Svačinová, 2011a) 

V době dopisování této práce se stále ještě dojednávaly některé aspekty nové reformy, 

například vzorec na vypočítávání přímých plateb, takže nelze hodnotit, jak pravidla této 

reformy fungují v reálném prostředí SZP a jaké měla dopady. V současné době se politika 

SZP se svými pravidly nachází v tzv. přechodném období a přesná pravidla a výpočty jsou 

stále ještě projednávána. 

 

2.1.2 Legislativní proces v rámci SZP35 

V rámci této kapitoly jsou představeni důležití aktéři vyjednávání na evropské úrovni, 

které je třeba ovlivňovat, a zároveň je zde blíže vysvětlen celý legislativní proces v oblasti 

zemědělské legislativy.  

Legislativní proces v rámci EU vždy byl a stále je velmi komplexní proces s mnoha 

specifiky v jednotlivých oblastech a společných politikách. Pro lepší pochopení problematiky 

a praktického výzkumu této práce má tato kapitola za cíl objasnit legislativní procedury 

v rámci SZP EU. V této kapitole bude vysvětlen legislativní proces platný před přijetím 

Lisabonské smlouvy (LS) (Evropská komise, 2007a, Úřad vlády, 2009), protože za těchto 

podmínek probíhala zkoumaná reforma SOT s vínem, ale zároveň tato kapitola okrajově 

představí i změny zavedené v legislativním procesu SZP  po přijetí LS, které jsou relevantní 

pro budoucí vyjednávání této politiky a mohou tedy do budoucna proces prosazování zájmů 

výrazně pozměnit především z důvodu posílení pozice Evropského parlamentu (EP). Cílem 

této kapitoly je představit jednotlivé instituce, které byli na evropské úrovni důležitými aktéry 

                                                 
35 Tato kapitola obsahuje některé části článku „Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou 
politiku EU“ publikovaného autorkou této disertační práce.  (Svačinová, 2011b) Vybrané částečně upravené 
texty jsou relevantní pro problematiku této disertační práce.  
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v době procesu schvalování vinařské reformy, a tedy mohly být klíčovými subjekty pro 

národní či regionální vinařské organizace k ovlivňování této nadnárodní úrovně.   

Společná zemědělská politika byla dlouhá desetiletí v podstatě jen v pravomoci Rady 

EU a Evropské komise. EP zastával pouze konzultační roli. Přijetí LS se projevilo v oblasti 

SZP především v rámci schvalovacích a legislativních procesů. Tato kapitola objasní, jak 

fungoval legislativní proces při prosazování reformy SOT s vínem a zároveň stručně představí 

také současný legislativní systém, který nabyl účinnosti přijetím LS. Základní informace 

potřebné k objasnění minulého i současného mechanismu jsou: kdo všechno do procesu 

zasahoval a zasahuje a s jakými pravomocemi? První část této kapitoly představuje všechny 

důležité aktéry v legislativním procesu SZP EU.  

 

2.1.2.1 Základní instituční trojúhelník EU 

Zásadní roli v EU mají tři instituce, a to EK, Rada EU a EP. Pod těmito institucemi se 

ale ještě „skrývají“ výbory a pracovní skupiny, které odvedou velký kus práce a na které se 

často zapomíná. Dále pro oblast SZP se zde nachází ještě samostatný Zvláštní zemědělský 

výbor při Radě EU (ZVZ), jehož role ve schvalovacím procesu je neopomenutelná. 

V neposlední řadě je tu ještě COREPER I a COREPER II, jejichž místo v legislativním 

procesu je též významné, především po přijetí LS. Jakou roli konkrétně zastávají tyto orgány 

ve schvalovacím procesu SZP se detailněji věnují následující odstavce a strany.  

EK disponuje v nadnárodní rovině monopolem na legislativní iniciativu. Tedy všechny 

legislativní návrhy připravuje a podává pouze tato instituce. V případě zemědělských otázek 

vytváří návrhy Generální ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova, 

zkráceně DG Agri, někdy jsou některé návrhy v kompetenci Generálního ředitelství pro 

námořní záležitosti a rybolov (DG Mare) nebo Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele 

(DG Sanco). Do některých návrhů částečně zasahují Generální ředitelství pro životní prostředí 

(DG Envi) a Generální ředitelství pro regionální politiku (DG Regio). Příprava legislativního 

návrhu na reformu SOT s vínem byla především v kompetenci DG Agri.  

Pokud jde o jednotlivé procesní složky EK, nelze opomenout také tzv. komitologické 

výbory. Tyto výbory hledají soulad mezi EK a členskými státy při konkrétních opatřeních. 

Výbory jsou tvořeny ministerskými úředníky a experty z členských zemí. Každému výboru 

předsedá člen EK. Tento komitologický výbor zajišťuje dialog s vládami dříve, než dojde 
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k přijetí určitého implementačního opatření. Komitologie vznikla v roce 1962 s cílem 

usnadnit především řízení zemědělských trhů. (Euractiv, 2010) 

Komitologické postupy byly stanoveny rozhodnutím Rady 87/373/EHS (Rada EU, 

1987a) a poté nahrazeny rozhodnutím 1999/468/ES (Rada EU, 1999). Jedná se o postupy, 

které řídí vztahy mezi EK a komitologickými výbory. K další důležité reformě 

komitologických postupů došlo rozhodnutím 512/2006/ES (Rada EU, 2006), které významně 

posílilo úlohu EP na úroveň Rady EU, pokud jde o exekutivní pravomoci (včetně kontroly 

nad Komisí). Jednoznačnou výhodou této reformy bylo, že dovoluje EK rychle jednat 

a přijímat naléhavá opatření jako např. zabránění šíření epidemie či zákaz závadných potravin 

na trh. K poslední reformě komitologických výborů došlo nařízením EP a Rady (EU) 

č. 182/2011 (EP a Rada EU, 2011). 

Komitologické výbory jsou rozděleny podle vlivu na finální opatření EK do tří 

kategorií – poradní, řídící a řádné. Výbory poradní nemají na konečné rozhodnutí EK 

bezprostřední vliv. Řídící výbory mohou do rozhodovacího procesu zapojit Radu EU, 

a pozastavit tak platnost opatření. Rada EU se ale musí vyjádřit do tří měsíců, jinak nadále 

platí původní schválené opatření. Třetí typ výborů – tzv. řádné výbory, omezují rozhodování 

EK nejvíce. Bez jejich souhlasu je opatření stanovené EK jen dočasné. (Svačinová, 2011b) 

Dalším orgánem základního institucionálního trojúhelníku EU je Rada EU, která má 

též rozhodovací pravomoci a jedním z jejich mnoha úkolů je schvalovat evropské právní 

předpisy. Rada EU funguje od června 2002 v devíti různých ustanovených formacích.36 

V souvislosti s tématem zemědělství je relevantním uskupením Rada pro zemědělství 

a rybolov (používaná zkr. AGRIFISH) skládající se z ministrů zemědělství a rybolovu 

členských zemí a dále z evropských komisařů pro zemědělství a rozvoj venkova, rybolov 

a námořní záležitosti a také pro zdraví a spotřebitele. Tato Rada rozhoduje systémem 

kvalifikované většiny. V případě, že se projednává agenda, která je v portfoliu více 

ministerstev, schází se tzv. JUMBO Rada. 

V souvislosti s Radou EU je třeba zmínit také přípravné orgány Rady EU, tj. Výbory 

stálých zástupců neboli COREPER I a II, jejichž kompetence jsou zakotveny již ve Smlouvě 

o založení EHS z roku 1957 a které v normálním legislativním procesu tvoří závěrečnou 

klíčovou složku před konečným schvalováním návrhu na Radě EU. Velmi důležitou složkou 

                                                 
36  K tomuto rozdělení došlo na zasedání Rady v Seville, které proběhlo 21. – 22. června 2002. Seznam formací 
a detaily k jednotlivým formacím je dostupný na stránkách Rady EU v sekci „Council configurations“: 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=427&lang=EN (staženo 5. 3. 2012) 
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legislativního procesu jsou Pracovní skupiny (PS), které pod Radu spadají a které jsou 

složeny z předních odborníků z ministerstev členských zemí nebo z jiných kompetentních 

expertů pro danou oblast z institucí s ministerstvy spolupracujícími. Tyto PS velmi podrobně 

pracují na konkrétním obsahu daných nařízení. V případě zemědělských záležitostí pak nelze 

opomenout též Zvláštní výbor pro zemědělství (ZVZ) při Radě EU, který byl zřízen 

rozhodnutím Rady ze dne 12. května 1960 především se záměrem zrychlení tempa 

dosahování cílů smlouvy se zvláštním odkazem na SZP. (Rada EU, 2010) 

Tento výbor připravuje podklady pro Radu pro zemědělství a rybolov. Řeší otázky 

související se SZP, detailněji se společnou organizací trhu, zemědělskými strukturami 

a rozvojem venkova. Právě ZVZ vytvořil na začátku koncepci společné zemědělské politiky 

a pracoval také pravidelně na jejích reformách. Zasedá zpravidla každé pondělí. Členské země 

jsou v něm zastupovány vyššími úředníky pověřenými zemědělskou politikou, buď ze stálého 

zastoupení, nebo z hlavních měst členských zemí. Jednání ZVZ se také pravidelně účastní 

Evropská komise (Rada EU, 2010). 

V průběhu let se agenda ZVZ rozšiřovala v souvislosti s rostoucím významem SZP. 

Bylo tedy třeba vytvořit i specifické pracovní skupiny při výboru pro různé oblasti 

zemědělské politiky. Členem ZVZ byl v letech 2005–2007 také současný eurokomisař pro 

zemědělství Dacian Ciolos.  

Poslední ze základního trojúhelníku evropských institucí je Evropský parlament (EP), 

jehož kompetence a pravomoci Lisabonská smlouva velmi citelně pozměnila. EP přešel po 

přijetí LS z pozice konzultačního orgánu na orgán plně zasahující do schvalovacího procesu. 

Klíčovými orgány EP, které připravují pozměňovací návrhy k textům předkládaných 

Evropskou komisí, jsou tzv. Výbory. Pro oblast zemědělství funguje tzv. Zemědělský výbor 

EP, který připravuje stanoviska k této problematice. V době, kdy probíhala reforma SOT 

s vínem, která je předmětem výzkumu této disertační práce, byla role EP stále pouze 

konzultační.  

O legislativních návrzích také zpravidla v rámci schvalovacího procesu jednají 

Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů. Jejich role je ale spíše formální a odpovídá 

roli EP před přijetím LS, tj. oba orgány mají spíše funkci konzultační. Jejich názory nemusí 

být zapracovány. (Svačinová, 2011b) 

 

2.1.2.2 Legislativní proces před přijetím LS 
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Společná zemědělská politika nepodléhala už od počátku řádnému legislativnímu 

postupu jako ostatní společné politiky. Zemědělská agenda totiž byla a stále je velmi 

obsáhlá.37 Aby vše nemuseli řešit ministři zemědělství na Radě EU na nejvyšší úrovni, byl 

vytvořen Zvláštní výbor pro zemědělství, který vše detailně projednával a tvořil stanoviska 

pro Radu. Návrhy, které byly připraveny od DG Agri a prodiskutovány na ZVZ, pak 

pokračovaly ke schválení ministrům na Radu EU. Jednalo se ale jen o návrhy z DG Agri, 

které od počátku nepodléhaly řádnému legislativnímu postupu. Oproti tomu návrhy se 

zemědělskou tématikou předložené od DG Mare nebo DG Sanco musely postupovat řádným 

legislativním systémem, protože tato generální ředitelství EK vznikla později.  

Dle doktora Kováče z Ministerstva zemědělství ČR fungoval zjednodušený 

legislativní proces poměrně dobře a především efektivně. (Kováč, 2010) Experti z členských 

zemí rozjednali daný dokument na pracovních skupinách Rady EU. Poté zpracovali sporné 

body, které dále řešil právě ZVZ. Na COREPER už dokument s připomínkami nepokračoval, 

takže ZVZ měl také mandát na jednání s EP o jeho stanovisku k dané věci. COREPER se 

v minulém legislativním postupu spíše vynechával. Co projednal ZVZ, už pokračovalo přímo 

na Radu pro zemědělství a rybolov. Pokud dokument na COREPER pokračoval, byla to jen 

formální záležitost. SZP byla jediná politika, která nepodléhala řádnému legislativnímu 

procesu. Právě přijetím LS došlo k unifikaci legislativního procesu SZP s ostatními 

politikami. 

Systém schvalování, který fungoval před přijetím Lisabonské smlouvy, je znázorněn 

na schématu č. 3. Pouze EK měla v té době oprávnění podat legislativní návrh. (ne Rada EU, 

ani EP). Návrh v oblasti zemědělství většinou zpracovávalo DG Agri. Pak Komise předložila 

návrh současně Radě EU a EP. Návrh se projednával na Radě EU v Pracovní skupině. Ta 

projednávala návrh velmi důkladně „článek po článku“. Mezitím dal EP k návrhu stanovisko 

prostřednictvím návrhu Výboru EP pro zemědělství. Tento návrh pak schválilo plenární 

zasedání EP. Neprojednával se už článek po článku. A jak fungovalo „politikum“ 

kompromisu s EP? „V konečném znění nařízení či směrnice se vždy alespoň v malé míře 

odráželo i stanovisko EP,“ popisuje legislativní proces Kováč. Dle doktora Kováče EP totiž 

vždy bedlivě sledoval, zda se ve finálním znění návrhu odrážejí i jeho stanoviska.  

 

 
                                                 
37 Například na Oddělení komunitárního práva Ministerstva zemědělství projde až sto návrhů dokumentů nebo 
konečných znění dokumentů měsíčně. (rozhovor s JUDr. Kováčem, 2010) 
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Schéma č. 3 - Zjednodušený legislativní sled v oblasti SZP před přijetím LS 

 

Zdroj: autorka  

Poté, co byl návrh pečlivě projednán na pracovních skupinách, převzal návrh Zvláštní 

zemědělský výbor, který dojednal všechny „otevřené“ otázky z PS a postoupil dojednaný text 

Radě ministrů ke schválení. Některé obzvláště citlivé body, jak postupně vyvstávaly z jednání 

PS nebo ZVZ a ve kterých nedocházelo mezi členskými státy ke shodě, byly postupovány 

k posouzení Radě EU průběžně. Když byl celý text návrhu definitivně dojednán, předpis byl 

předložen k přijetí/schválení na Radu EU. Jedině ministři zemědělství členských zemí mohli 

na Radě EU přijmout „novelu“ nebo nový předpis.38 

 

2.1.2.3 Legislativní proces po přijetí LS 

Tato kapitola není příliš relevantní pro období, kterého se týká výzkum této disertační 

práce, jelikož popisuje současný legislativní proces a reforma SOT s vínem byla projednávána 

ještě za předešlých podmínek. Tato procedura je však v současnosti platná a z tohoto důvodu 

je třeba ji v této disertaci alespoň okrajově nastínit.  

                                                 
38 Některá ustanovení předpisu byla obecnějšího charakteru. V tom případě dala Rada EU Evropské komisi 
pravomoc, že EK samostatně přijme/vydá předpis. K tomu jí byl nápomocen tzv. komitologický výbor (odborní 
experti ministerstev členských států), který byl již blíže popsán výše v textu. Předpis po projednání ve výboru 
přijala EK. Rada EU se na tomto rozhodování nijak nepodílela. Týkalo se to například tzv. prováděcích aktů, kde 
se neměnila substance předpisu. (Kováč, 2010) 
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Po přijetí LS došlo v legislativním sledu k některým změnám, které jsou zachyceny ve 

schématu č. 4. Stejné zůstalo, že EK stále jako jediná podává návrh, a poté ho současně 

předkládá Radě i EP. Postupuje se ale už tzv. řádným legislativním postupem, tj. Rada EU 

a EP schvaluje návrh ve třech po sobě jdoucích čteních, pokud je to nutné. Na Radě je návrh 

standardně projednáván v PS, poté ZVZ, a nakonec vždy v COREPERu I, což je oproti 

dřívějšímu systému sice nové, ale stále schvalování probíhá spíše formálně. COREPER vše už 

jen nominálně schvaluje. Zemědělské dokumenty už zde nejsou diskutovány na politické 

úrovni, protože to již proběhlo na ZVZ. 

Návrh je též podrobněji projednáván ve Výboru pro zemědělství EP a ten jej předkládá 

plenárnímu zasedání EP, který jej schvaluje. Pozice EP byla tedy oproti původnímu procesu 

posílena. Pokud se Rada EU a EP i po třech čteních nedohodnou, návrh není přijat. Pokud je 

předpis Radou a EP schválen, vyjde v Úředním věstníku. Dospějí-li Rada EU s Parlamentem 

ke kompromisu hned při prvním čtení, není třeba dále návrh projednávat a dojde k jeho 

schválení rychleji. 

 
Schéma č. 4 - Zjednodušené schéma legislativního sledu v oblasti SZP po přijetí LS 

 

 

Zdroj: autorka 

V příloze č. 2 této disertační práce je k prostudování schéma, které popisuje 

podrobněji etapy každého čtení a procesy probíhající v jednotlivých institucích v souvislosti 

se schvalováním či odmítnutím návrhu po přijetí LS. Členské státy si od přijetí Lisabonské 

smlouvy slibovaly větší nezávislost. Chtěly více spolurozhodovat a ovlivňovat tvorbu 
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unijních předpisů. V tomto směru lze konstatovat, že určité větší pravomoci členské státy 

dostaly. Nejen, že do schvalovacího procesu vstoupil nově EP, jehož zástupci jsou voleni 

občany členských zemí, ale také parlamenty členských zemí mohou do osmi týdnů od 

představení návrhu EK hlasovat, aby byl návrh přezkoumán.  

Jako nové možnosti pro členské státy se zde poprvé objevují tzv. žluté a oranžové 

karty, pomocí nichž lze dokonce návrh úplně zrušit. Tyto karty se však v oblasti SZP 

nepoužívají. Ve schématu v příloze č. 2 byl tento proces ponechán pro ilustraci. „Nepoužívání 

systému karet v legislativním procesu zemědělské politiky lze hodnotit spíše kladně. 

Zemědělská agenda je velmi složitá na schvalování právních dokumentů, a pokud by ještě 

členské státy dostaly do rukou takový trumf, nejspíše by se nic neschválilo,“ hodnotí pravidlo 

s kartami pan doktor Kováč.  

Lisabonská smlouva také přinesla změny v pravomocích přenesených na Komisi. 

Existují dva způsoby, jak Komise přijímá nařízení. První způsob je prostřednictvím tzv. 

svěřené pravomoci – prostřednictvím tzv. delegovaných aktů, které doplňují tzv. základní akt, 

jsou obecné povahy, a kterými se doplňují nebo mění některé prvky základního legislativního 

aktu, mají horizontální charakter a nejsou podstatné, např. upřesňující podmínky, resp. 

pravidla pro skladování komodit, pro různé výpočty, o intervencích apod. Komise takové 

nařízení, než ho přijme, konzultuje s experty z členských států. Když jej poté Komise přijme 

a vydá v Úředním věstníku, mají Rada EU (hlasovací systém kvalifikované většiny) a EP 

(většina plenárního zasedání) v době stanoveném v základním aktu (zpravidla  2+2 měsíce) na 

to, aby vyjádřily nesouhlas. Dokument poté neplatí. Rada nebo EP však musí odůvodnit 

jasnými argumenty, proč nesouhlasí. Komise poté musí přijít s novým dokumentem. (Kováč, 

2010) 

Druhý způsob přijímání nařízení je prostřednictvím tzv. prováděcích neboli 

implementačních aktů – tj. tzv. komitologický postup. Oproti dřívějším komitologickým 

postupům jsou nyní možné postupy pouze dva – přezkumný a poradní. Přezkumný postup je 

v podstatě bývalý řídící postup a poradní zůstává prakticky beze změn. Novým momentem 

však je, že nařízení přímo doporučuje, u kterých oblastí zejména se přezkumný postup má 

používat. Ve výčtu je i SZP a společná rybolovná politika. Další novinkou je, že pokud na 

výboru dle přezkumného postupu není nalezen soulad mezi stanoviskem členských států 

a Komise, „věc“ se předkládá tzv. odvolacímu výboru, který je na vyšší úrovni. Pokud ani ten 

nerozhodne, „věc“ není schválena.  



92 
 

Pro lepší představu, jak fungují komitologické výbory v rámci SZP, lze uvést 

modelový příklad: Rada EU přijala nařízení o přímých platbách, tzn., kolik bude činit úroveň 

přímých plateb v jednotlivých členských zemích, jaký bude jejich celkový objem atd. 

Provádění tohoto nařízení svěřuje EK, přesněji jejímu řídícímu komitologickému výboru. To 

znamená, že na výboru se pak např. projednává, ke kterému datu se budou platby 

transponovat, což je pro zemědělce velmi důležité. Každá plodina má jiný zemědělský rok, 

a zemědělec si tedy bere půjčku v jinou dobu, pak také potřebuje peníze na splátku jindy. 

Může se ale stát, že EK zjistí, že potřebuje něco přepočítat nebo že na trhu se změnily 

podmínky. V tom případě může celý proces pozastavit a Rada EU už do toho nemůže nijak 

zasahovat. Nelze tedy význam komitologických výborů podceňovat. (Svačinová, 2011b) 

 

2.1.3 Vinařský sektor  

V předchozích kapitolách byl představen agrární sektor EU, Společná zemědělská 

politika a legislativní proces spojený se SZP. V následující kapitole je podrobněji rozebrán 

evropský sektor vinařský, který je oblastí výzkumu této disertační práce. Tato kapitola tedy 

blíže seznámuje s terminologií používanou ve vinařství, dále uvede vinařský sektor 

v evropském kontextu a představí hlavní body reformy SOT s vínem.  

 

2.1.3.1 Terminologie oblasti vinařství 

V každém odvětví či oboru jsou používány specifické názvy a termíny, je tomu tak i ve 

vinařském sektoru. Proto je třeba nejprve objasnit alespoň některé základní často používané 

pojmy spojené s touto problematikou. V první řadě věda nebo nauka, která se zabývá všemi 

aspekty vína a vyrábění vína, od sběru hroznů až po jeho lahvování se nazývá oenologie. 

Slovo vzniklo kombinací řeckého 'oinos' (víno) a 'logie' (rozum, smysl).39  

Vinařství je obecně odvětví zemědělské rostlinné výroby zabývající se pěstováním 

vinné révy a výrobou vína. Vinohradnictví je obor zemědělské výroby zaměřující se na 

výrobu hroznů pro zpracovatele hroznů a výrobce vína, ale také množením a šlechtěním vinné 

révy. Vinná réva je teplomilná rostlina, na kterou mají velmi silný vliv klimatické a půdní 

podmínky. Vinná réva se dnes pěstuje na celém světě v několika tisících varietách neboli 

odrůdách. Každá z těchto odrůd má specifické požadavky na klima, geografickou polohu, 

půdu, způsob pěstování atd. (Bartošová, 2008) 
                                                 
39 http://www.slovnik-cizich-slov.net/oenologie/ (staženo 3. 5. 2014) 
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Pojmem vinice či vinohrad je označována zemědělská půda už osázená trvalým 

porostem révy vinné. Vinice o výměře nad 10 arů musí být zaregistrované. Vinice o rozloze 

menší než 10 arů podléhají dobrovolné registraci, avšak je třeba mít na paměti, že nelze 

uvádět do oběhu víno z neregistrované vinice. V současné době nelze vysazovat nové vinice. 

Otázka výsadby vinic byla jedním z témat reformy SOT s vínem. Pozemky splňující 

předpoklady pro pěstování vinné révy se nazývají viniční tratě. Území spojující více viničních 

tratí, se označuje pojmem vinařská obec (např. Mikulov či Valtice). Více vinařských obcí pak 

dohromady tvoří vinařskou podoblast, která je vymezena ministerstvem zemědělství daného 

členského státu na základě geografické polohy, svažitosti, půdně klimatických vlastností.40 

Poslední největší jednotkou, ale zároveň menší než území členského státu, je vinařská oblast 

zastřešující několik vinařských podoblastí.41  

Kvašením moštu nebo rmutu z hroznů vinné révy se vyrábí alkoholický nápoj zvaný 

víno. Rmut vzniká mletím bobulí nebo celých hroznů. Mošt je tekutý podíl z hroznů a získává 

se většinou jejich lisováním.  Celý proces výroby vína od sběru a zpracování hroznů až po 

konečné lahvování vína se nazývá vinifikace. Proces výroby vína je velmi složitý postup, 

a jelikož tato disertační práce se zabývá spíše vyjednáváním pravidel v oblasti vinařství, není 

podrobný popis výroby vína pro tuto práci relevantní. Některé pojmy z výroby vína a některé 

specifické části výroby vína však byly důležitým tématem právě při reformě SOT s vínem 

v EU a proto je třeba tyto pojmy vysvětlit.  

Například pojem chaptalizace, tj. slazení moštu před kvašením přidáním řepného 

cukru (sacharózy) za účelem zvýšení obsahu alkoholu ve víně. Tento postup je hojně 

používán především ve vinařských oblastech mírného pásu, kde je nedostatek slunečního 

svitu a z toho vyplývající nižší cukernatost hroznů ve srovnání s prosluněnými vinařskými 

oblastmi jižní Evropy. Tam naopak v některých případech používají postup opačný a to tzv. 

acidifikaci, tedy přídavek kyseliny vinné nebo citrónové za účelem zvýšení kyselosti vína.  

Dalším často zmiňovaným pojmem v rámci vinařské reformy bylo tzv. klučení, což znamená 

úplné odstranění keřů vinné révy i s kořeny. 42 

Pokud jde o označování vín, v rámci EU rozlišujeme Chráněné zeměpisné označení 

(Protected geographical indication – PGI). Vína tohoto typu jsou spjata s určitou zeměpisnou 

                                                 
40 V ČR například podoblast Litoměřická, Mělnická či Velkopavlovická (http://www.znalecvin.cz/encyklopedie, 
poslední přístup 10. 5. 2014) 
41 V ČR rozeznáváme dvě vinařské oblasti Čechy a Morava. 
42 Definice pojmů převzaty z online encyklopedie vinařské terminologie http://www.znalecvin.cz/encyklopedie, 
poslední přístup 10. 5. 2014. 
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oblastí, ve které musí probíhat, buď zpracování, nebo příprava produktu. Druhý typ označení 

– Chráněné označení původu (Protected designation of origin - PDO) platí pro vína, jejichž 

kompletní výroba proběhla v určité zeměpisné oblasti s použitím místní vinné révy a dalších 

surovin, místních uznávaných znalostí, procesů a postupů.  

 

2.1.3.2 Evropské vinařství ve světovém měřítku 

Vinařství zemí Evropské unie zastává ve světovém měřítku významnou roli. V posledních 

letech ale statistiky, které srovnávají vývoj vinařství v EU a jinde ve světě, vyzvnívají pro EU 

spíše nelichotivě. Tato kapitola představí některé z těchto statistik získaných především 

z dokumentů Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV, 2012, 2013) 

Prvním ukazatelem pro srovnání vinařských zemí EU a ostatních vinařských 

světových velmocí je vývoj plochy vinic v poslední dekádě. Graf č. 1 ukazuje vývoj plochy 

vinic v zemích EU. Do grafu byly vybrány pouze ty členské země, které jsou brány za přední 

velmoci ve vinařském sektoru. Největší pokles ploch vinic zaznamenalo Španělsko a nejméně 

se plochy snížily v Portugalsku. 

Graf č. 1 – Vývoj plochy vinic ve vybraných zemích EU v letech 2000 - 2012 

 

  Zdroj: OIV, 2012 

Oproti tomu v zemích jižní polokoule a USA byl trend opačný a plochy vinic v těchto 

oblastech spíše rostly. Pouze v USA došlo k poklesu o jedno procento. Největší nárůst plochy 
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vinic byl zaznamenán na Novém Zélendu, kde plochy vinic vzrostly za posledních dvanáct let 

o 168%. Vývoj plochy vinic na jižní polokouli a v USA v letech 2000 – 2012 zobrazuje graf 

č. 2.  

Graf č. 2 - Vývoj plochy vinic ve vybraných zemích jižní polokoule a v USA v letech 

2000 - 2012 

 

 Zdroj: OIV, 2012 

 

Druhým srovnávacím ukazatelem je produkce vína v Evropě a v jiných světadílech v roce 

2000 a 2012. Jak zobrazuje schéma č. 5, produkce vína v Evropě silně poklesla a naopak na 

všech ostatních světadílech se produkce vína zvýšila. 

Schéma č. 5 -  Světová produkce vína v letech 2000 a 2012 

 

Zdroj: OIV, 2012 
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Další graf č. 3 ukazuje vývoj konzumace vína v období 2000 – 2012. Hodnoty jsou v grafu 

zobrazeny v procentech, kdy sto procent je celková světová konzumace. I tato v tomto 

srovnání Evropa oproti zbylému světu prohrála. Oproti roku 2000 klesla spotřeba vína v EU 

o 7,3 %. Na ostatních kontinentech spotřeba naopak stoupla. 

Graf č. 3 – Vývoj spotřeby vína na světě v letech 2000 - 2012  

 

Zdroj: OIV, 2012 

Zajímavou statistiku světové spotřeby představil Vinařský institut z Kalifornie, který srovnal 

státy na světě v konzumaci vína na osobu. V této statistice se na prvním místě překvapivě 

umístil Vatikán. (Wine institute, 2012) Následující kapitola představuje detailněji přímo 

vinařský sektor Evropské unie.  

 

2.1.3.3 Vinařský sektor v EU43 

Vinařství je významným zemědělským odvětvím Evropské unie, protože EU patří 

mezi přední světové exportéry vína a zároveň tvoří největší trh s vínem. V EU se nachází 

přibližně 2,4 miliónů vinařů. Vinná réva je rozprostřena na 3,6 miliónech hektarů půdy EU 

a produkce vína činí 5 % celkové zemědělské produkce44. Na území EU se nalézá 50 % všech 

světových vinic. (Evropská komise, 2007b). 

Mezi největší producenty vína v EU patří Francie, Španělsko a Itálie. Struktura je však 

velmi odlišná, protože zatímco z 27 % vinic EU, které se nacházejí ve Francii, se vypěstuje 

                                                 
43 Pozn. aut. Většina statistik je směřována rámcově na období, kdy probíhala reforma SOT s vínem, nebo více 
do minulosti. Novější statistiky jsou k dispozici, ale statistiky z období reformy jsou televantní pro potřeby této 
disertační práce.  
44 Tento podíl je poměrně významný. Pro srovnání například pšenice má stejný podíl na zemědělské produkci 
EU jako víno. 
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a vyrobí 34 % z celkové produkce vína, ve Španělsku se na ploše, která představuje 34 % 

vinic EU, vyprodukuje pouze 9 % celkové produkce vína v EU (Parlament ČR, 2007). 

Evropská unie se může pyšnit mnohými světovými „nej“ v oblasti vinařství. Tak 

například EU je největším světovým producentem vína. V roce 2008 dosáhla tato produkce 

159 mil. hektolitrů, což bylo přibližně 60% světové produkce vína. (MZe, 2011) EU také 

disponuje největší plochou vinic na světě. EU také vede světovým tabulkám týkajících se 

spotřeby vína. V EU se v období reformy SOT s vínem spotřebovalo přibližně 67% celkové 

světové produkce vína, což představovalo přibližně 140 milionů hl vína. (MZe, 2009) Pokud 

se zaměříme přímo na jednotlivé členské státy, tak nejvíce vína na světě spotřebuje právě 

Francie, následována Itálií. EU je také největším světovým vývozcem vína (5,5 mld. eur 

v roce 2006) a zároveň největším světovým dovozcem.  

V roce 2005 vinařství v EU zaměstnávalo přibližně 2 200 000 pracovníků na plný 

úvazek. Nejvíce zaměstnaných ve vinařském sektoru bylo v Rumunsku (32%), dále pak 

v Itálii (20%) a Portugalsku (10%). V zemích EU byla pracovní síla ve vinařském odvětví 

tvořena převážně rodinnými příslušníky. Výjimkou jsou státy jako ČR a Francie, kde pracovní 

strukturu tvoří z 60 % placení zaměstnanci.  (Bartošová, 2008)  

Pokud jde o rozdělení plochy vinic v EU, tak o většinu vinic EU se dělí Francie, 

Španělsko a Itálie. 31 procent z cělkové unijní plochy vinic je ve Španělsku, dále pak 22 

procent ve Francii a na třetím místě je Itálie s 21 procenty. Celkové rozdělení vinic i včetně 

menších vinařských zemí EU zobrazuje graf. 4.  

Graf č. 4 -    Rozdělení plochy vinic v EU 

  

Zdroj: autorka na základě dat ze „Situační a výhledová zpráva – réva vinná a víno – duben 2008 (MZe, 2008) 
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Tabulka č. 4 uvádí hodnoty plochy vinic, produkce a spotřeby vína na daný stát EU a hodnotu 

těchto ukazatelů za celou EU dohromady. Z tabulky vyplývá, že přibližně 17 procent 

produkce vína se v EU nespotřebuje. Většina z tohoto přebytku je vyvážena mimo EU, ačkoli 

hodnota vývozu také trvale klesá. Ostatní přebytky, které nejsou vyváženy jsou pak 

zpracovávány destilací na potravinářské či technické účely.  

Tabulka č. 4 – Plocha vinic, produkce a spotřeba vína v EU v roce 2007 

 

Zdroj: „Situační a výhledová zpráva – réva vinná a víno – duben 2008 (MZe, 2008) 

Klimatické podmínky pro pěstování vína jsou velmi rozdílné napříč členskými státy 

EU. Jiné parametry mají hrozny a víno vyprodukované na slunečných svazích Francie či Itálie 

a jiná specifika má vino z vinic mírného pásu. Také v rámci jednoho státu se nachází vinice 

s jinými klimatickými podmínkami, a proto i role jednotlivých regionů a jejich vyjednávání 

byly v této reformě SOT s vínem zásadní. Z těchto důvodů byla reforma SOT s vínem tak 
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komplikovaná na dojednání. Bylo třeba najít kompromis co možná nejvíce vyhovující 

požadavkům všech členských zemí a jejich regionů. 

 

2.1.3.4 Reforma SOT s vínem 

Vinařství je významná část zemědělské produkce EU a také poměrně tradiční, proto 

pravidla pro vinařský sektor EU byla Evropským společenstvím projednávána poměrně brzy 

po stabilizování obecných pravidel SZP. Již v roce 1979 vznikla první poměrně podrobná 

pravidla pro Společnou tržní organizaci s vínem s cílem dosáhnout obecných cílů SZP 

určitými opatřeními v tomto sektoru. Jednalo se především o cíle stabilizovat trhy a zajistit 

dostačující životní úroveň farmářům, v tomto případě vinařům.  

Proto se Evropská komise začala více zajímat o to, jaké jsou výnosy vinné révy a kolik 

vína EU vyprodukuje a jaká opatření lze implementovat na podporu produkce a zamezení 

výkyvů v jednotlivých letech atd. Začala tedy fungovat opatření jako registr vinic, evidence 

zásob ve skladech a jiné. Komise také představila intervenční opatření, která měla za cíl 

zajistit rovnováhu na trhu s vínem během celého roku. Byla také stanovena pravidla pro 

dovoz a vývoz vína. Mnohá opatření z toho nařízení platila desítky let a byla podnětným 

základním dokumentem pro všechny další reformy vinařského sektoru EU.  Od roku 1979 byl 

tento legislativní rámec několikrát upravován, poprvé nařízením (EHS) č. 822/87 (Rada EU, 

1987b) a poté jako výraznější reformní zásah je bráno nařízení č. 1493/1999, které nabylo 

účinnosti 1. srpna 2000.  

Tato právní norma SOT s vínem představovala až do poslední reformy z roku 2008 

základní legislativní předpis platný na úrovni celého Společenství, který upravoval podmínky 

výsadby nových vinic a jejich restrukturalizaci, pravidla skladování a destilace vína, 

intervenční mechanismy, výrobní postupy (například doslazování či dokyselování), systém 

označování vín a v neposlední řadě také podmínky obchodování se třetími zeměmi 

vyplývající z požadavků ze strany GATT. (Rada ES, 1999)  

Po velkém územním rozšíření EU, které proběhlo po roce 2000, přibylo do 

Společenství dalších dvanáct členských zemí a mezi nimi také mnoho významných ale 

i tradičních producentů vína.45 I tento fakt byl jedním z důvodů potřeby reformovat tento 

sektor znovu a upravit pravidla i pro nově přistoupivší země. Byly zde ale některé zásadnější 

                                                 
45 Například Rumunsko produkovalo v letech 2008 – 2010 cca 6 700 tis. hl ročně, což ho v produkci vína v EU 
řadilo na pátou pozici po čtveřici Francie, Španělsko, Itálie a Německo. (MZe, 2011) 
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důvody a aspekty trhu s vínem v EU, které vyvolaly reformu SOT s vínem a které budou 

podrobněji popsány v následujících odstavcích.  

Vyjednávání a schvalování v pořadí poslední reformy SOT s vínem byl velmi 

zdlouhavý proces. Celý koloběh vyjednávání začal prvním návrhem EK, který byl představen 

již v červnu roku 2006. Konečný text reformy byl pak formálně přijat Radou ministrů 29. 

dubna 2008 a většina pravidel zakotvených v této reformě začala platit od 1. srpna 2008 (až 

na některé výjimky46). 

Ačkoli je Evropská unie předním producentem vína a pěstování vína má v Evropě 

dlouholetou tradici, v posledních letech před reformou došlo k významným změnám v podílu 

na trhu ve prospěch ostatních významných světových producentů. Evropským vinařům rychle 

klesal jejich podíl na trhu, a proto bylo nutné tento sektor reformovat. Také export vína rostl 

pomalu v porovnání s dovozem, který stoupal, ačkoli celková spotřeba vína v Evropě naopak 

klesala. Klesající tendenci spotřeby vína dle typu vína ukazuje  graf č 5. 

Graf č. 5 - Vývoj spotřeby podle typu vína v EU v letech 1980–2005 

 

Zdroj: Svačinová v König, 2009 

Vyobrazením všech zmíněných proměnných, tedy produkce, zásob, vývozu, dovozu 

a spotřeby vína do jednoho grafu (č. 6), lze identifikovat signifikantní nerovnováhu na trhu 

s vínem v EU, kterou bylo třeba konstruktivně řešit. Jak je možné vidět z grafu č., v Evropě 

zbývalo velké množství vína, pro které neměla odbyt. Rozdíl mezi produkcí a konzumací 

rovná se přebytkům, které bylo možné exportovat. Objem vývozu se však tomuto číslu 
                                                 
46 Program vyklučování byl implementován již od 30. června a naopak pravidla výrobních postupů vína či 
označování vína byla spuštěna až po zakomponování do národních předpisů v srpnu 2009. (Rada EU, 2008) 
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zdaleka nepřibližoval, takže velké množství vína zůstalo skladováno v EU. Důsledkem těchto 

skutečností byl fakt, že například v roce 2005 vydala EU přibližně půl miliardy eur 

z celkového rozpočtu 1,3 mld. eur na náklady spojené s likvidací vín z důvodu nedostatečné 

poptávky a tudíž nadvýroby. Kdyby nedošlo k reformě tohoto sektoru, hrozilo, že v roce 2010 

by nadprodukce tvořila 15 % roční produkce vína v EU. Reforma vinařského sektoru ale 

neměla příliš ovlivnit rozpočtové prostředky, které plynuly do tohoto sektoru. Jejím cílem 

bylo spíše finance lépe využívat.  (Evropská komise, 2007b)  

Graf č. 6 – Nerovnováha na trhu s vínem v EU 

 

Zdroj: DG Agri, 2007 (ppt prezentace) 

Složitost situace také umocnily změny v preferencích spotřebitelů, kteří začali dávat 

přednost dováženým vínům před evropskými. Tento fakt mohl být způsoben tím, že se většina 

spotřebitelů nevyzná v obtížných a omezujících pravidlech pro označování vín. Trh s vínem 

není také tak flexibilní – pro výrobce vín je komplikované přizpůsobovat svá vína změnám 

chuti spotřebitelů. V neposlední řadě umocňují obtížnost reformy vinného sektoru EU značně 

rozdílné klimatické podmínky pro pěstování vinné révy v jednotlivých členských státech 

a také odlišná struktura pěstování vinné révy. 
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Cílem reformy dle Evropské komise bylo vytvořit v odvětví vinařství takový systém: 

 vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců vína v EU, k upevnění dobré 

pověsti jakostních vín EU, opětovnému ovládnutí starých trhů a získání nových, 

a to jak v rámci EU, tak v celosvětovém měřítku 

 fungující na základě jasných, jednoduchých a účinných pravidel, která by 

udržovala rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. 

První plán reformy představila Evropská komise již v červnu 2006 ve svém sdělení 

Směrem k udržitelnému odvětví vína. Trh se v posledních letech potýkal s přebytky a pravidla 

stanovená pro vinařský sektor Nařízením Rady č. 1493/1999 se ukázala jako neúčinná 

(Parlament ČR, 2007). První oficiální návrh reformy SOT s vínem byl však Evropskou komisí 

předložen až v červenci 2007. Komise navrhla, že povolí členským státům omezit klučení 

neboli likvidaci vinic v ekologicky citlivých oblastech a kopcovitých regionech a poté ho 

zastaví úplně, jakmile se klučení bude provádět jen na deseti procentech celkové 

obhospodařované plochy vinic. Návrh dále obsahoval následující úpravy (Evropská komise, 

2007b):   

- Zrušení opatření na podporu trhu - zrušení všech neúčinných opatření na 

podporu trhu: jedná se o destilaci, podporu skladování, vývozní dávky a podpory 

pro mošty určené k obohacování vína, dále též zrušení přidávání sacharózy do 

vína (chaptalizace), jelikož nepochází přímo z hroznů. 

- Režim klučení - pro nekonkurenceschopné vinaře atraktivní finanční pobídky za 

účelem klidného a dobrovolného odchodu z odvětví (nekonkurenceschopní 

producenti mohou také půdu obdělat a pěstovat na ní jiné plodiny s ohledem na 

udržování půdy v dobrých ekologických podmínkách); tato opatření se však 

netýkají ekologicky citlivých oblastí, jako jsou například příkré svahy a horské 

oblasti, tam je nutné vinice zachovat. Doba trvání režimu má být pět let. 

- Režim jednotné platby na podnik - zavedení přímých plateb na plochy vinic, 

které již fungují v ostatních zemědělských odvětvích (tímto krokem by došlo 

k posílení uplatňování norem v oblasti životního prostředí). 

- Zrušení zákazu výsadby - od roku 2013 zrušení omezování výsadeb za účelem 

rozšiřování vinic úspěšnými vinaři za předpokladu, že budou mít zajištěn trh pro 

odběr svých vín (toto opatření však bude mít svá omezení pro oblasti se 

zeměpisnými označeními). 
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- Oenologické postupy - povolení některých postupů bonifikace, které jsou 

schválené Mezinárodním úřadem pro révu a víno a převedení odpovědnosti za 

schvalování nových nebo změnu stávajících oenologických postupů na Evropskou 

komisi. 

- Pravidla označování vín - zjednodušení a zlepšení normy pro označování etiket 

se záměrem zlepšit rozvoj značek vín z EU: etikety na všech lahvích budou mít 

informace o roku sklizně a odrůdě vinné révy; tato pravidla byla dosud 

vyžadována pouze na etiketách vín se zeměpisnými označeními. 

- Finanční prostředky na propagaci - více finančních prostředků na podporu 

evropských vín, především na zámořských trzích, a na rozvinutí informační 

kampaně o široké rozmanitosti vín z EU.  

- Vnitrostátní finanční rámec - finanční prostředky v rámci národního finančního 

rámce, které by pomohly členským zemím uzpůsobit opatření s ohledem na 

lokální potřeby (jedná se o podporu, restrukturalizaci a modernizaci vinic a dále 

například o řízení krizových situací).  

- Podpora rozvoje venkova pomocí vinařství - větší podpora rozvoje venkova tak, 

že Komise dodá více finančních prostředků, kterými budou dotovány projekty 

v odvětví vína, jež mají za cíl zlepšit ochranu životního prostředí. Projekty budou 

vázány k vinařské oblasti. Tyto finanční prostředky mohou být také použity na 

marketing, efektivnější uvádění produktů na trh, odborné vzdělání, podporu 

organizací výrobců, podporu zahájení činnosti mladých producentů a zároveň na 

předčasný odchod starších producentů do důchodu, kterým bude zajištěna slušná 

životní úroveň, a dále také na zachování tradiční krajiny). 

Rada EU nakonec po několikaměsíční rozpravě reformu SOT s vínem schválila 

v prosinci 2007 a v dubnu roku 2008 reformu formálně přijala Nařízením Rady č. 479/2008 

o společné organizaci trhu s vínem. Opatření zavedená touto reformou vešla v platnost od 

1. srpna 2008. Ve schválené verzi reformy zůstala ve srovnání s návrhem nezměněna opatření 

v rámci národního finančního rámce, opatření pro rozvoj venkova, zavedení jednotné platby 

na plochu, lepší pravidla pro označování vín a také převedení odpovědnosti za postupy 

bonifikace na Evropskou komisi. Oproti původnímu návrhu došlo k těmto změnám (Evropská 

komise, 2008c):  

- Chaptalizace neboli doslazování vína zůstalo nadále povoleno, ale byla snížena 

maximální míra obohacení vína, ať již cukrem nebo moštem. Členské země 
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mohou výjimečně z důvodů mimořádných klimatických změn požádat Komisi 

o zvýšení míry obohacení.  

- Podpora výroby moštu - měla být nejdříve úplně zrušena, ale nakonec bude 

podpora pro použití vinné révy na výrobu moštu vyplácena po dobu čtyř let, poté 

se tato podpora změní na oddělené platby pro producenty vína. 

- Zrušení zákazu výsadby - práva na výsadbu vinic budou do konce roku 2015 

postupně rušena, s možností jejich platnost prodloužit na národní úrovni do roku 

2018. 

- Režim klučení – Oproti původnímu návrhu byl režim klučení nakonec nastaven 

na období tří let, během kterého mělo dojít k vyklučení 175 000 hektarů vinic. 

Členský stát má právo systém klučení pozastavit v případě, že vyklučená oblast 

přesáhne 8% vinic státu nebo 10% celkové plochy regionu. Pokud by vyklučená 

oblast dosahovala 15% plochy státu, může Evropská komise klučení v daném státě 

úplně zastavit. Režim klučení může být zakázán v oblastech ekologicky citlivých, 

horských oblastech nebo na strmých svazích, kde vinice plní ještě další funkce, 

například zabraňují erozi půdy atd.  

- Pravidla označování vín – Jakostní vína z EU budou dle reformy používat dvě 

označení již zmíněná na str. 92, tj. PGI a PDO. Na ostatních vínech budou moci 

vinaři uvádět na etiketě ročník sklizně a odrůdu.  Novými pravidly budou také 

chráněny tradiční tvary lahví a některé tradiční vinařské pojmy.  

- Režim destilace – v tomto režimu dojde k postupnému ukončování. Nouzová 

destilace bude probíhat ještě v následujících čtyřech letech a poté bude ukončena. 

Maximální výdaje spojené s destilací budou v prvním roce 20% vnitrostátního 

finančního rámce, v druhém 15%, ve třetím roce 10% a nakonec 5% v roce 

čtvrtém. Členské státy pak mohou zažádat o podporu na destilaci vedlejších 

produktů, ne konzumního alkoholu. Tato podpora bude ale výrazně nižší.   

 

2.2 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NA EVROPSKÉ ÚROVNI 

Kromě evropských institucí, kterým se podrobně věnovala kapitola 2.1.2 a které se 

významně podílely na vyjednávání a stanovení podmínek v rámci reformy SOT s vínem, je 

třeba zmínit ještě nadnárodní nevládní organizace, které byly také nedílnou součástí 

vyjednávacího procesu a tedy i výzkumu této disertace. Tyto organizace většinou sídlí 

v Bruselu a zasahují do politického vyjednávání, tvorby legislativy evropské zemědělské 



105 
 

politiky a tedy i do reformy SOT s vínem. Jelikož tyto instituce jsou nadřazené členským 

státům, nelze je zařadit do kapitoly o Francii nebo o České republice, takže jim bude 

věnována samostatná kapitola.  

Vstupem do EU byly zájmové skupiny jednotlivých členských zemí postupně nuceny 

zajistit reprezentaci svých zájmů nejen na domácí, ale také na evropské úrovni. Jednou 

z možných strategií, jak prosazovat na nadnárodní úrovni své pozice či zájmy je vytvoření 

evropských federací národních asociací, kde v rámci federace dochází ke sdílení stejných 

myšlenek a zájmů a jejich prosazování v početnější podpoře.   

Hlavní výhodu členství v evropských organizacích lze spatřovat v prosazování zájmů 

členů organizace přímo v evropských institucích. Jedná se o přímou reprezentaci zájmů na 

evropské úrovni, což je většinou hlavní motivací pro národní organizace pro vstup do těchto 

„euroskupin“. Mezi další činnost těchto nadnárodních federací lze zařadit získávání informací 

na evropské úrovni a jejích následné předání členské základně a v neposlední řadě také 

důležité neustálé navazování kontaktů, které pak mohou být prospěšné při ovlivňování 

konkrétního legislativního procesu. Další výhody či motivace ke členství v nadnárodních 

organizacích jsou spíše nepřímé, ale nelze je klasifikovat jako méně významné. Jedná se 

například o zlepšení pozice národní organizace na domácí scéně, posílení legitimity. To vše 

pak může zvýšit i potenciál zisku nových členů nebo udržení těch stávajících. (Valterová, 

2007)  

Právě členství v nadnárodní organizaci může danou organizaci natolik posílit, že se jí 

pak mohou lépe prosazovat zájmy i u národních vlád. Může též dojít k posílení pozice 

k prosazování zájmů na evropské úrovni natolik, že už není třeba přímé pomoci evropské 

organizace. Greenwood také v analýze motivace národních organizací k vstupu do 

nadnárodních uskupení popisuje, že mnoho národních organizací bere jako problém 

„náklady“ spojené s nečlenstvím v této organizaci, čímž je myšlena především ztráta 

následujících možností (Greenwood, 2011): 

- usnadnění orientace v evropském prostředí 

- ovlivňování postoje euroskupiny, 

- zabránění přijetí takového stanoviska evropské organizace, které by mohlo 

poškodit zájmy dané nečlenské organizace 

- přístup k informacím 

- „networking“ na důležitých místech 
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- možný privilegovaný vztah euroskupiny s některými evropskými institucemi. 

 

Mnoho dotázaných organizací právě v získávání informací vidí důležitý smysl 

nadnárodních organizací. Nemusí se vždy podařit touto cestou ovlivnit legislativní proces, ale 

důležitý je právě i fakt, že přes tyto euroskupiny získávají informace o dění v Bruselu 

a mohou se pak lépe připravit na obhajování a ovlivňování národní pozice, což je dle většiny 

dotázaných efektivnější.  

Důležitým aspektem je také to, v jakém oboru dané zájmové skupiny operují. 

Například zemědělství v Evropě patří mezi sektory, kde je tradičně silná role zájmových 

skupin. V případě Evropské komise je zapojení zemědělských nadnárodních organizací velmi 

nadstandardní. Například zástupci z organizace COPA-COGECA, která je hlavním 

představitelem zemědělské lobby a nevládních zemědělských organizací na evropské úrovni, 

zasedají hned v několika poradních výborech EK.  

COPA-COGECA zastupuje zájmy všech zemědělců v EU. V rámci této organizace se 

projednávají nejen obecné zemědělské otázky, ale také konkrétní reformy jednotlivých 

sektorů, např. vinařského. Další organizací, která zastupuje již přímo evropské vinařské 

regiony na nadnárodní úrovni, je asociace AREV (Assemblée des Regions Européennes 

Viticoles). Kromě evropských institucí má sídlo v Evropě (v Paříži) také Mezinárodní 

organizace pro révu vinnou a víno (OIV), která je v úzkém kontaktu se všemi zmíněnými 

institucemi.  

 V oblasti vinařství lze pak na evropské úrovni identifikovat ještě konkrétně zaměřené 

organizace, které sdružují například nezávislé vinaře – Confédération Européenne des 

Vignerons Independants - CEVI (European Confederation of Independent Winegrowers) 

a další. Tyto specifické vinařské nadnárodní organizace seskupují jednotlivé národní 

organizace, takže je zde velmi úzká provázanost s národními organizacemi, potažmo 

i regionálními odnožemi. Zároveň tvoří vhodnou platformu pro národní organizace z různých 

zemí a napomáhají k diskuzi mezi jednotlivými členskými zeměmi. Toto propojení 

koresponduje s hlavními rysy konceptu Multilevel goverance. 
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2.2.1 COPA-COGECA 

Výbor profesních zemědělských organizací (COPA – Comité des Organizations 

Professionnelles Agricoles) a Generální výbor pro zemědělskou spolupráci v Evropské unii 

(COGECA), který sdružuje zemědělská družstva, je běžně známý pod společnou zkratkou 

COPA-COGECA (CC). Organizace COPA byla založena v roce 1958 a pouhý rok poté také 

evropští družstevníci založili svou zastřešující organizaci COCEGA.  

COPA je nejpevněji vytvořená zastřešující organizace v Bruselu.47 Reprezentuje 

obecné i specifické zájmy farmářů v rámci EU. Od samého počátku byla COPA vnímána 

evropskými institucemi jako hlavní organizace komunikující za evropský zemědělský sektor 

jako celek. COGECA je hlavní reprezentativní orgán za celý zemědělský a rybářský 

družstevní sektor na evropské úrovni. Od roku 1962 jsou tyto dvě organizace spojeny 

a fungují společně.  

Na počátku měla COPA 13 členských organizací a dnes už má přibližně 60 členských 

organizací z EU a dalších 36 partnerských organizací ze států mimo EU jako například Island, 

Norsko, Švýcarsko či Turecko. COPA operuje v padesáti pracovních skupinách, které řeší jak 

obecné otázky (životní prostředí, rozvoj venkova atd.), tak také specifická s výrobou spojená 

témata, která se vztahují k jednotlivým sektorům jako například hovězí maso, mléčný sektor, 

vinařský sektor atd. Většina těchto pracovních skupin je spojených s organizací COCEGA, 

ale obě asociace mají také své separátní výbory.  

COGECA má v současné době 35 plnoprávných členů, čtyři přidružené členy a 36 

členů ze zemí vně EU. COGECA je dále členem organizace Cooperatives Europe, která 

sdružuje družstva ze všech sektorů evropského hospodářství a zároveň členem International 

Cooperative Alliance, která seskupuje družstva na celém světě.  

Hlavní cíle organizace COPA jsou následující: 

• Sledovat a zkoumat všechny záležitosti týkající se rozvoje SZP, 

• udržovat a rozvíjet vztahy s institucemi EU a s jakýmikoli dalšími organizacemi 

a sociálními partnery reprezentujícími zemědělský sektor se sídlem na evropské 

úrovni, 

                                                 
47 Detailněji o zemědělské lobby na evropské úrovni viz. Bednaříková – „Proč je zemědělské lobby v zemích EU 
tak efektivní?“ (Bednaříková, 2009) 
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• umožnit zástupcům z členských zemí EU z různých zemědělských výrobních 

odvětví a oblastí, aby mohli projednat otázky týkající se jejich odvětví nebo 

oblasti a případně navrhnout řešení identifikovaných problémů. 

 
Priority asociace COCEGA jsou tyto: 

• Reprezentovat obecné i specifické zájmy evropských zemědělských, lesnických, 

rybářských a potravinářských družstev a přispět k jejich rozvoji,  

• poskytnout určitou platformu pro členské organizace, aby mohli vést politickou 

diskuzi, sdělovat a vyměňovat si různé pohledy a názory na politická témata, 

• usnadnit a koordinovat vazby mezi členy a stejně tak poskytovat servis pro jejich 

„networking“, 

• podporovat diskuzi a výměnu názorů s organizací COPA a s dalšími 

reprezentujícími organizacemi na evropské i mezinárodní úrovni, 

• provádět právní, ekonomické, finanční, sociální nebo jiné studie zájmů 

zemědělských, lesnických, rybolovných a zemědělsko-potravinářských družstev. 

 

Dle CC se postavení evropského vinařství za poslední dekádu před reformou 

významně změnilo a to především z důvodu zvyšující se produkce třetích zemí a jejich 

agresivity, pokud jde o obchod. To vyústilo k velkému konkurenčnímu boji na evropském 

trhu, který je cílovým trhem pro dvě třetiny světové vinařské produkce. Také vývoj ve 

struktuře spotřeby na domácím evropském trhu, kde spotřebitelé začali právě více 

konzumovat vína ze třetích zemí, byl pro evropský vinařský trh velkým otřesem. CC také 

zdůraznila, že příjmy vinařů měly značně klesající tendenci v posledních letech.48 (CC, 2006) 

Jak CC figurovala v v jednotlivých komunikačních vazbách s aktéry z lokální či národní 

úrovně Francie je blíže rozebráno v kapitole 2.3 – Případová studie Francie. 

 

 

 

 

                                                 
48 CC popsala svoje pozice k reformě v dokumentu s názvem „Position of COPA and COGECA on the Reform 
of the CMO for Wine“, který je dostupný elektronicky na odkazu: http://www.copa-
cogeca.be/Main.aspx?page=Papers&lang= (staženo 21. 5. 2014) 
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2.2.2 AREV 

Organizace AREV byla oficiálně vytvořena roku 199449 a reprezentuje evropské 

vinařské regiony. Podle AREV hrají regiony klíčovou roli při provádění zásad partnerství 

a subsidiarity na evropské úrovni. Regiony reprezentují evropské občany, ne jako jednotlivce 

jako je tomu v Evropském parlamentu, ale jako živé společenství. Členem AREV je stát. 

Organizace AREV má dva pracovní orgány, které lze rozdělit na komoru „politickou“, ve 

které se setkávají předsedové vlád, hejtmani, ministři a jejich zástupci a dále pak na komoru 

„odbornou“, kde zasedají odborné svazy regionů. AREV se snaží poukázat na to, že 

budoucnost evropského kontinentu leží v silných regionech. Během posledních několika 

desetiletí vždy, když mělo být přijato nějaké politické rozhodnutí, byly to obvykle státy, které 

byly v centru pozornosti. Význam regionů často je opomíjen. I přesto, že dle zástupců 

z AREV by měly být především regiony považovány za hlavní pilíře dnešní Evropy.  Evropa 

je velmi různorodý kontinent a tuto diverzitu nelze spatřovat pouze mezi jednotlivými 

členskými státy, ale i v rámci jednoho státu v jednotlivých regionech. Dle organizace AREV 

je tedy třeba brát region jako stěžejního aktéra v rozhodování o vinařské politice.50  

Hlavním cílem organizace AREV je vyjadřovat názory evropských vinařů na evropské 

a mezinárodní úrovni. Díky své pozici posílené duálním reprezentativním statutem (dva 

zmíněné orgány), má AREV velmi dobrý vyjednávací možnosti a bývá přijímán všemi 

institucemi a orgány, přímo nebo nepřímo zodpovědnými za evropské nebo globální politiky 

vína, může tedy zasahovat a podílet se na všech tematických oblastech týkajících se vína. 

V následujícím boxu č. 1 je seznam institucí, se kterými AREV úzce spolupracuje a seznam 

oblastí či témat, která má AREV možnost ovlivnit nebo alespoň komentovat. Mezi těmito 

tématy je právě také Společná organizace trhu s vínem, takže i zde je vidět silná provázanost 

tentokrát s regiony, což opět nasvědčuje podobnosti s konceptem MLG.    

 

  

                                                 
49 Organizace AREV je pouze přetvořenou organizací již dříve existující platformy CERV (Konference 
evropských vinařských regionů - European Wine Regions Conference).  
50 http://www.arev.org/ (staženo 13. 2. 2014) 
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Box č. 1 – Instituce spolupracující s AREV a oblasti vlivu 

Instituce 
European Commission 

- Directorates of Agriculture, Internal Market, Trade, Environment, Economic 
Affairs, Eurostat, Regional Policy and the Wine Management Committee 

European Parliament 
- All-Party Wine Group, Agricultural Commission 
Council of Europe 
- Environment and Agriculture Commission, 
- Congress of Local and Regional Authorities 
Committee of the Regions 
- Agricultural Commission 

Assembly of European Regions (AER) 
International Wine and Vine Organization (OIV) 
World Trade Organization (WTO) 
Food and Agriculture Organization (FAO) 
 
Témata 
Common Organization of the Market for Wine (COM Wine) 
Winegrowing in future EU member countries 
Winegrowing in difficult areas, in collaboration with the Research, Study and 
Development Centre for Mountain Winegrowing (CERVIM) 
Taxation/Excise Duty 
Protection of European Geographic Appellations 
Harmonisation of labelling indications 
Organic winegrowing 
Genetically Modified Organisms 
Computerization of Accompanying Trade Documents 
Wine tourism, European Wine Routes 
Wine and Health 
International Academy of Wine Waiters 

Zdroj: AREV, 2014 - http://www.arev.org/en/presentation/goals (staženo 18. 2. 2014) 
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2.2.3 Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno 

Smlouva o založení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV51) byla 

podepsána 3. Dubna 2001 třiceti pěti suverénními státy. Smlouva vešla v platnost 1. ledna 

2004 a tím byla oficiálně založena organizace OIV. K 13. červnu 2013 měla OIV 45 stálých 

členů, kteří jsou uvedeni v následující tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – Členové organizace OIV 

Alžírsko Německo Peru 

Argentina Řecko Portugalsko 

Austrálie Maďarsko Rumunsko 

Rakousko Indie Rusko 

Ázerbájdžán Izrael Srbsko 

Belgie Itálie Slovensko 

Bosna a Hercegovina Libanon Slovinsko 

Brazílie Lucembursko JAR 

Bulharsko Makedonie Španělsko 

Chile Malta Švédsko 

Chorvatsko Moldávie Švýcarsko 

Kypr Černá hora Turecko 

Česká republika Maroko Uruguay 

Finsko Nizozemsko   

Francie Nový Zéland   

Gruzie Norsko   

Zdroj: autorka na základě informací z http://www.oiv.int/oiv/info/enmembresobservateurs (staženo 5. 3. 2014) 

Dalších dvanáct teritorií či organizací může při jednáních OIV participovat v roli 

pozorovatelů52. Mezi tyto organizace patří mimo jiné organizace AREV a dále pak následující 

organizace: 

• AIDV - International Wine Law Association 

• Amorim Academy 

• AUIV - International University Association of Wine  

                                                 
51 Oficiální název této mezinárodní organizace je Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (používaná 
zkratka OIV), v anglickém jazyce - International Organisation of Vine and Wine). Informace o OIV dostupné na 
WWW stránkách: www.oiv.int 
52 http://www.oiv.int/oiv/info/enmembresobservateurs (staženo 12. 3. 2014) 

http://www.oiv.int/
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• CERVIM - Centre for Research, Environmental Sustainability and Advancement 

of Mountain Viticulture 

• FIVS - International Federation of Wines and Spirits 

• OENOPPIA - Oenological Products and Practices International Association 

• UIOE - Union Internationale des Œnologues 

• VINOFED - World Federation of Major International Wine and Spirits 

Competitions 

• ASI - Association de la Sommellerie Internationale 

• Yantaï (China), prefecture-level municipality 

• Ningxia Hui autonomous region, China 

Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) se dle slov dotázaných z MZe ČR 

nějak zvlášť o Evropu nezajímala. (Hrabětová, Králíček, 2012) V podstatě to ani tato 

organizace nemá v popisu práce. Sdružuje totiž vinařské státy z celého světa. Pro politiku EU 

začala být ale tato organizace důležitá, protože EU začala přejímat některé rezoluce této 

organizace do své legislativy. Především některé oenologické postupy, například ty, které se 

zabývají analytickými metodami používaných při rozborech vína. Těmto změnám napomohla 

právě reforma SOT s vínem. Došlo tak ke sbližování v oblasti analytických metod 

a nedochází tak ke zdvojení neboli dvojkolejnosti v oblasti používaných analytických metod. 

Vyjednávání v oblasti analytických metod bylo velmi složité, nařízení byla 

komplikovaná na definování, protože analytické metody měly velmi dynamický vývoj. 

V principu šlo sice o zjednodušení celého procesu, ale z nařízení v první fázi vyplývaly pro 

evropské vinaře spíše komplikace. Navíc vztah mezi OIV a EU dle dotázaných byl a stále je 

víceméně „v plenkách“. (Hrabětová, Králíček, 2012) Do budoucna se bude muset řešit, zda 

EU vstoupí do OIV nebo ne.  OIV sdružuje jednotlivé vinařské státy na základě 

prezidentských smluv. Každý stát, který je členem OIV, pěstuje révu vinnou, ať už za účelem 

výroby vína nebo za účelem výroby rozinek nebo případně obchodu s ní. Nemusí to tedy být 

vyloženě velký vinařský stát. 
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2.3 PŘÍPADOVÁ STUDIE FRANCIE  

Tato kapitola případové studie se bude zevrubně věnovat případu Francie z pohledu 

specifik této země, tzn. administrativního členění a decentralizace, členství v EU, tradici 

a vztahu k zemědělskému sektoru, potažmo vinařství, pozici zájmových skupin a politické 

moci státu. Dále se kapitola zaměří na identifikaci jednotlivých relevantních aktérů 

zapojených do procesu vyjednávání reformy SOT s vínem ve Francii. Po identifikaci těchto 

aktérů a detailnějšímu popisu jednotlivých organizací, bude následovat objasnění vazeb 

a komunikačních kanálů směřujících ven z organizace, vytvoření politické sítě se všemi 

aktéry a vazbami. Dále dojde ke konfrontaci chování aktérů v rámci vyjednávání reformy 

SOT s vínem s konceptem MLG a v poslední řadě k vyhodnocení působení specifik Francie 

na funkčnost konceptu MLG. Závěrem kapitoly bude stručné shrnutí všech informací 

a výstupů získaných z analýzy procesu vyjednávání reformy SOT s vínem a chování 

jednotlivých zapojených aktérů.  

 

2.3.1 Specifika a charakteristiky Francie  

Každá země má svá určitá specifika a charakteristiky, která mohou ovlivnit 

vyjednávání určitých legislativních norem či různých reforem bez ohledu na oblast zaměření. 

Tato specifika mohou mít vliv také na funkčnost konceptu MLG, proto je třeba si je představit 

a v závěru celé případové studie objasnit jejich kladné či záporné působení na koncept MLG. 

V jednotlivých zemích lze tato specifika identifikovat lépe či hůře. V případě Francie jako 

poměrně politicky, historicky i geograficky významného státu lze tato specifika určit poměrně 

jednoduše. Pro potřeby této disertace lze výběr specifik Francie zúžit pouze na ty s možnou 

působností na vyjednávání reformy SOT s vínem. Těmito specifiky jsou: administrativně-

správní členění a postupná decentralizace země, členství v EU a historický kontext s tím 

spojený, postoj Francie k SZP, vinařství ve Francii, pozice zájmových skupin vůči státu, 

politická moc státu. Postupnému rozboru těchto charakteristik se tedy bude věnovat tato 

kapitola.  
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2.3.1.1 Administrativně-správní členění a postupná decentralizace Francie 

Francouzská republika se rozkládá na 547 030 km253. K 1. lednu 2009 toto území 

obývalo přibližně 64 367 000 milionů obyvatel54. Území Francie podléhá mnoha různým 

členěním, které je pro většinu laiků poměrně nepřehledné. Platné základní členění Francie lze 

najít na stránkách Národního institutu statistiky a ekonomických studií INSEE. 

Administrativně-správní členění Francie je následující:  Území Francie je rozčleněno na 27 

regionů (z toho 22 na kontinentálním území, 5 zámořských). Regiony se dělí na 

departementy, Francie jich čítá 101 a z toho počtu je 5 zámořských, tzv. Département d´outre-

mer, DOM. Mezi tyto francouzské zámořské departementy se řadí Francouzská Guyana, 

Guadeloupe, Martinique, Mayotte a Reunion. Průměrná velikost francouzského departementu 

je přibližně 6 000 km2 a obývá ho v průměru cca 0,5 miliónu obyvatel. (pozn. aut. Další 

administrativní členění a počty daných územních jednotek již budou zaměřeny jen na 

kontinentální Francii) 55 

Departementy jsou dále administrativně děleny na arrondisementy, kterých je na 

území Francie 330 a ty se dále dělí na 3883 kantonů a nejmenší samosprávnou jednotkou jsou 

nakonec obce (commune). Departement je jednotkou státní správy i občanské samosprávy. 

Francie je charakteristická právě vysokým počtem obcí56 (communes). Mnoho z nich má 

pouze několik stovek obyvatel. Statistická čísla ukazují, že 90% z celkového počtu 36755 

obcí nečítá ani 2000 obyvatel. (Pecka, 2003) Ačkoli ve většině okolních zemí jako například 

ve Velké Británii, Belgii či Německu došlo při územních reformách k efektivnímu sloučení 

obcí a tím pádem snížení počtu obcí, ve Francii se pokusy reformovat tento stav nesetkaly 

s úspěchem. (Verner, 2008) V této zemi je velmi těžké prosadit zrušení jakékoli existující 

úrovně vlády, například obce nebo departementy. (Loughlin, 2007) 

Kromě základního členění Francie podle INSEE podléhá také rozdělení na území 

NUTS57. Toto členění je definováno Evropským statistickým úřadem. Jak se liší tři základní 

statistické územní jednotky NUTS podle obyvatel ukazuje tabulka č. 6. 

 

                                                 
53 Tento údaj počítá pouze kontinentální Francii, nezahrnuje zámořské departementy. S tímto územím je rozloha 
Francie 640 427 km2. (https://www.euroskop.cz/530/680/clanek/francie-a-eu/, staženo 3. 6. 2014) 
54 Europe in figures - Eurostat yearbook 2011 – sekce population.  
55Informace ze stránek francouzského Národního institututu statistiky a ekonomických studií 
http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/documentation.asp (staženo 2. 3. 2013) 
56 Zajímavostí je, že poměr počtu obcí k počtu obyvatel je v ČR a Francii zhruba stejný. Na území ČR s deseti 
miliony lidí se nachází 6200 obcí. (Ryšavý, 2003) 
57 NUTS – La nomenclature des unités territoriales statistiques – územní statistické jednotky, které definoval 
Eurostat. 
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Tabulka č. 6 – Tři hlavní úrovně jednotek NUTS podle počtu obyvatel 

Úroveň Doporučený min. počet obyvatel Doporučený max. počet obyvatel 
NUTS I 3 000 000 7 000 000 
NUTS II 800 000 3 000 000 
NUTS II 150 000 800 000 
Zdroj: https://www.euroskop.cz/8642/sekce/spravni-cleneni-system-nuts/(staženo 25. 5. 2014) 

Pod úroveň NUTS 5 spadají ve Francii obce. NUTS 4 nejsou ve Francii definované. 

Statistická územní jednotka NUTS 3 připadá ve Francii na departementy, NUTS 2 pak 

označuje regiony. Označení NUTS 1 odpovídá jakýmsi uměle vytvořeným nadregionům - 

zónám pod označením Z.E.A.T. (Zone d’études et d’aménagement du territoire). Plánovacích 

regionů Z.E.A.T. je na území Francie osm a jeden je zámořský departement. (Brázdová, 2006) 

Pojem decentralizace bývá ve Francii častým politickým tématem. Proto i historický 

vývoj Francie byl s tímto pojmem spojován. Nejdříve je ale třeba pojem decentralizace 

definovat.  Decentralizace je tedy proces, který je spojen s přenosem kompetencí 

a zodpovědností na nižší hierarchické stupně dané organizační struktury. (Matoušková, 2002, 

s. 2) První snahy o decentralizaci ve Francii bývají spojovány již s Francouzskou revolucí, 

kdy došlo k likvidaci provincií feudální Francie za účelem potlačení identity Bretonců 

a dalších. V roce 1790 vznikly nové správní jednotky – departementy, které téměř převzaly 

hranice zrušených provincií. V rámci departementů byly vytvořeny volené orgány správy, 

tudíž charakter departementu v té době byl spíše decentralizační. (Verner, 2008) 

V dobách Napoleona Bonaparte podléhala Francie silnému centralizačnímu 

uspořádání s důrazným dohledem centra, tj. vlády skrze jmenované úředníky, tzv. prefekty 

v daných lokalitách. Centralizace pak byla ve Francii zakonzervována na dalších dvě sta let. 

Již tenkrát existovala území Francie, která volala po decentralizaci jako například Bretonci či 

Korsičani, jejich snažení však bylo neúspěšné. Departementy i obce měli velmi malou 

rozhodovací autonomii. Většina rozhodnutí byla přijata pod vlivem Paříže. Funkce prefekta 

ale nebyla tak jednoznačná, protože i on musel vycházet se zástupci místních samospráv, tím 

spíše, že v té době hodně těchto zástupců působilo také v Národním shromáždění58 

Obce a departementy byly po dlouhou dobu hlavními správními jednotkami země. 

Regiony vznikly až v polovině padesátých let za účelem podpořit hospodářský a územní 

rozvoj a tím snížit rozdíly hospodářské úrovně mezi jednotlivými lokalitami. K hlavní 

institucionalizaci regionů pak došlo v roce 1964, kdy byly zavedeny i jednotlivé správní 
                                                 
58 80% poslanců Národního shromáždění zastávalo v té době volený úřad v místní samosprávě. (Pecka, 2003) 
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orgány regionů. (Pecka, 2003) Silnou podporou decentralizační politiky Francie bylo 

prezidentské období de Gaulla, který podporoval posílení politické dimenze regionů přes 

přímou volbu jejich zastupitelů v komunálních volbách. Guallisté tímto krokem chtěli 

především posílit jejich postavení vůči tradičním centrálním elitám. Tento záměr však 

nakonec dokonal až De Gaullův nástupce, Georges Pompidou, který stanovil regionům status 

tzv. veřejnoprávní regionální instituce s cílem místního hospodářského a sociálního rozvoje. 

Regiony však byly pouze legální entity bez volených správních orgánů s částečnou autonomií 

ve věci správy rozpočtu a řízení zaměstnanců.  

Za Mitteranda začala být decentralizace ještě významnějším politickým tématem, 

jelikož toto téma označil za jeho prioritní záležitost. Levice v té době poukazovala na malou 

autonomii lokálních správních celků a tím nedostatečnou možnost prosazovat vlastní politiku. 

Tímto směřováním si tak strana zajišťovala silnou podporu regionů v dalších volbách. Právě 

v tomto období byl v roce 1982 schválen zákon o právech a svobodách obcí, departementů 

a regionů, který oslabil funkce prefektů a vytvořil nové přímo volené regionální rady v čele 

s prezidentem rady na úrovni regionů a generální radu v čele s prezidentem na úrovni 

departementů. Tento zákon předepsal přenos určitých kompetencí na regiony, v žádném 

případě však ne na úkor departementům. Princip nadřazenosti a podřízenosti jednotlivých 

správních celků je zde vyloučen, což je také možné brát jako určité specifikum francouzské 

politiky. Jelikož vznik těchto více autonomních správních celků zapříčinil nárůst výdajů na 

samosprávu, museli tyto celky čím dál tím více poptávat finance a dotace z „ústředí“ a tím se 

na něm stávala závislejší. Proto nelze hovořit o úplném konci centralizace ve Francii.  

Druhou vlnu decentralizace59 odstartovala pravicová vláda premiéra Raffarina v roce 

2002, která podpořila i některé úpravy Ústavy, ke kterým došlo v březnu 2003. Do článku 1 

Ústavy V. republiky byl přidán text, že „organizace republiky je decentralizovaná“. Regiony 

konečně dostaly své místo v Ústavě. Tato reforma také umožňuje organizace lokálních 

referend a tím posiluje prvky přímé demokracie, protože výsledky referend jsou závazné pro 

rozhodování v dané oblasti. Územní samosprávné celky také mohou zažádat o přesun dalších 

kompetencí nad rámec jim svěřených kompetencí na pokusnou dobu pěti let. S přesunem 

kompetencí musí směřovat do dané samosprávní jednotky také dostatečné odpovídající 

finanční krytí. (Ryšavý, 2003) 

                                                 
59 Za první vlnu lze brát již zmíněná osmdesátá léta 20. století (zákon z roku 1982). 
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Ústava též uznává novou formu meziobecní spolupráce, která má za cíl zajistit snížení 

počtu úředníků60 a efektivnější hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Ve Francii 

existují tři typy této meziobecní spolupráce: Městská společenství ve městech nad půl miliónu 

obyvatel, společenství aglomerací pro oblasti od 50 tisíc do půl miliónu obyvatel 

a společenství menších měst a obcí. V roce 2003 žilo z 60 miliónů Francouzů 48 miliónů 

obyvatel v některém z těchto typů meziobecních struktur. (Ryšavý, 2003) 

V závěru kapitoly je třeba nastínit souvislost s konceptem MLG. Celý tento pohled do 

historie na decentralizační proces ukazuje především, jak silné jsou vazby vybudované 

v místních samosprávách a jejich napojení do centra vlády v Paříži. Místní samosprávy jsou 

zakotveny velmi stabilně řadu let a stejně tak i vztahy místních samospráv k občanům, kteří je 

volí a k místním svazům či spolkům působících v daném regionu či departementu. Postupná 

decentralizace zajistila určitou autonomii v rozhodování místních samospráv, potažmo 

i posílila pozici tamních spolků a svazů navázaných na tyto samosprávy, k čemuž se právě 

koncept MLG přiklání. Uspořádání samospráv a postupná decentralizace Francie tak může 

být specifikem, které působí na funkčnost konceptu MLG.  

 

2.3.1.2 Role zemědělského sektoru ve Francii 

Francie patří mezi potravinářské velmoci nejen EU, ale ve světovém měřítku. 

K zemědělské produkci má Francie předpoklady, jelikož z celkové rozlohy Francie, polovinu 

teritoria pokrývá zemědělská půda a celých 33,5 % zemědělské půdy je půdou ornou.61 

Zároveň se Francie také řadí mezi největší světové exportéry. Export zemědělských výrobků 

dosahuje výše 58,1 mld. eur, oproti tomu import zemědělských produktů dosahuje hodnoty 

42,4 mld. eur. (Evropská komise, 2013) Ve Francii činí zemědělská produkce 18% z celé 

produkce farem v EU. (bbc.com, 2014) V zemi je produkováno 57% vína, 30% obilovin, 24% 

dobytka a 16% mléka z celé EU. Živočišná výroba tvoří 43% zemědělské produkce Francie 

a zaměřuje se především na produkci mléka, hovězího a vepřového masa. V zemědělství je 

zaměstnáno 3,5% aktivního obyvatelstva, což představuje 5% občanů EU, kteří pracují 

v zemědělství. (Brand-Williams, W., 2013)  

                                                 
60 Během posledních dvaceti let decentralizačních snah došlo v zemi k nárůstu počtu úředníků samospráv  
z 0,75 miliónu na 1,6 miliónu. (Ryšavý, 2003) 
61 http://www.tradingeconomics.com/france/agricultural-land-percent-of-land-area-wb-data.html (staženo 13. 5. 
2014) 
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Zhruba 40% francouzských farem má rozlohu větší než 50 hektarů. Téměř 90% 

farmářů ve Francii je starších 35 let a více jak polovina zemědělců ve Francii je ve věku 40 – 

55 let. Navíc počet farem, na kterých hospodaří mladí zemědělci, stále klesá. V roce 2000 jich 

bylo 18% a v současné době klesl jejich počet až na 13%. Takto lze charakterizovat ale až 

francouzské zemědělství po druhé světové válce. Dříve v minulosti pracovalo v zemědělství 

až 35% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Farmy nedosahovaly takové velikosti, častější 

byly naopak farmy rodinného typu. (Evropská komise, 2013) 

Pro Francii je též typická regionální diferenciace zemědělské produkce. Střed a západ 

země se specializuje na živočišnou produkci62, na rozdíl od severu, který se zaměřuje spíše na 

pěstování obilovin, ale také chov skotu zde má své zastoupení. Jih Francie se pak tradičně 

věnuje pěstování ovoce, zeleniny, oliv a vinné révy. (Francouzské velvyslanectví v USA, 

2013) 

Francie také získává hodně finančních prostředků ze SZP. Nejvíce přímých dotací 

farmářům plyne právě do Francie.63 Právě silné zemědělské zázemí Francie je dalším 

vybraným specifikem, které může působit na funkčnost konceptu MLG. Jelikož pro vládu je 

zemědělství důležitým politickým sektorem a zároveň je pro Francii velmi tradičním 

odvětvím, lze předpokládat, že v tomto odvětví a reformách jednotlivých sektorů chce mít 

silný vliv. Zároveň proto, že má sektor mnohaletou tradici, lze předpokládat, že je v něm 

zakotveno mnoho zájmových skupin a syndikátů.  

 

2.3.1.3 Zkušenosti s evropským integračním procesem a postoj Francie k SZP 

Francie je jednou ze zakládajících zemí Evropského společenství. Byla u zrodu celé 

myšlenky a v záležitostech týkajících se EU není žádným nováčkem. Je také rozlohou největší 

zemí EU a spolu s Německem má velmi silnou vyjednávací pozici. Již od počátku byla 

problematika zemědělství pro Francii velmi důležitá a právě tato země přispěla velmi silně ke 

vzniku Společné zemědělské politiky. První politické záměry o vzniku SZP byly zasvěceny 

myšlence, že zemědělský sektor potřebuje ochranný systém, aby mohl živit dostatečně velké 

produkční jednotky a tím pádem by byl schopný konkurovat na světovém trhu (Coleman, 

1998). Francie zastávala názor, že zemědělství je zaostalý sektor, který je třeba podpořit, aby 

                                                 
62 Především hovězí, kuřecí a vepřové maso. (Francouzské velvyslanectví v USA, 2013) 
63 V roce 2009 se jednalo o 10 miliard eur pro Francii. Po zemi galského kohouta nejvíce financí z přímých 
plateb dostalo Německo, Španělsko a Itálie. (bbc.com, 2014) 
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držel krok s průmyslovým odvětvím. Francie chtěla také pomocí systému ochranných cel 

a kvót zemědělství zvýhodnit na trhu.  

Vytvoření společného trhu se zemědělskými produkty bylo pro Evropské společenství 

mnohem komplikovanější než vytvoření společného trhu pro průmyslové produkty. Francie 

nejvíce prosazovala právě vznik Společné zemědělské politiky EU. Hlavně v padesátých 

letech, kdy francouzské zemědělství zaměstnávalo pětinu ekonomicky aktivního obyvatelstva, 

která měla silný ekonomický a sociální vliv.  Francie byla jasně největší zemědělský 

producent zakládajících zemí Evropského hospodářského společenství (EHS). Měla tedy 

zájem na tom exportovat svoje zemědělské přebytky na trhy svých obchodních partnerů ze 

Společenství a zároveň najít nová odbytiště pro svoje zemědělské produkty. Pro Francii byla 

SZP žádoucím nástrojem k vytvoření rozsáhlého, regulovaného, chráněného trhu se 

zemědělskými výrobky a také nástrojem k zajištění rozumných cen pro francouzské farmáře 

s pomocí finančních dotací ze společné pokladny Společenství. (Neumann, 2004)  

Francouzům ale z počátku stáli v cestě Němci, kteří byli spíše průmyslově orientovaní, 

a kooperace v zemědělském sektoru pro ně nebyla prioritou. Naopak očekávané důsledky 

znamenaly spíše znevýhodnění německých zemědělců vůči jejich francouzským protějškům 

vzhledem k tehdejším německým cenám obilovin. Němci se ale snažili prosadit zavedení 

volného trhu s průmyslovými produkty, a tak za účelem vyjednání zrušení cel v průmyslovém 

odvětví, museli přistoupit ke kompromisu v podobě přijetí Společné zemědělské politiky.  

V 60. letech byla francouzská politika vzhledem k postojům prezidenta Charlese de 

Gaulla velmi nepružná a neschopná kompromisů. V této době průmyslově zaměřené státy čím 

dál více kritizovaly přispívání na SZP, která pro jejich občany neměla výrazně pozitivní 

přínos. Proto tehdejší předseda Evropské komise Walter Hallstein navrhl systém kompenzací, 

který měl Francii zaručit vysoké ceny zemědělských produktů, ale zároveň zajistit vlastní 

příjem EHS díky poplatkům z dovozních cel. Toto opatření, pro francouzské zemědělce 

výhodně nastavení, ale Paříží nebylo přijato, jelikož bylo spojeno s prosazením větších 

pravomocí evropských institucí. Posílení supranacionálních struktur bylo pro De Gaulla zcela 

nepřijatelné, a tak na znamení protestu odvolal francouzské zástupce z jednání Společenství. 

Toto období, kdy byla ochromena činnost evropských struktur, je známé jako „politika 

prázdné židle“. Bylo ukončeno po více jak půl roce tzv. „lucemburským kompromisem“, 

v němž se státy neformálně dohodly na pravidlech zabraňujících podobnému paralyzování 

společného vyjednávání. Možnost získávání pro Společenství vlastní zdroje byla schválena až 

v roce 1970 po odchodu De Gaulla z vrcholné politiky. (Fiala, Pitrová, 2003) 
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S vlnou rozšiřování Evropské unie bylo třeba řešit snížení finanční náročnosti SZP. 

Nové členské státy měly méně vyspělé zemědělství, a proto se očekávalo, že budoucí výdaje 

do zemědělského sektoru by rapidně narostly. Před rokem 2004 tak dospěla Francie 

s Německem ke vzácné shodě na nutnosti zmrazení finančních prostředků vyhrazených 

v rozpočtovém období 2006 – 2013 na podporu zemědělství. Navíc se staré členské státy 

rozhodly omezit rozdělování zemědělských subvencí pro nové členy a také vytvořit nižší 

hladinu pro výpočet těchto plateb z důvodů nižších výrobních nákladů v těchto státech.64  

Během více jak půl století trvání nedošlo k velkým změnám ve francouzském postoji 

k této politice a nadále je tato oblast pro Francii velmi důležitá. V dlouhodobém měřítku je 

Francie největší odpůrce radikálních reforem SZP EU. Právě toto francouzské specifikum 

může velmi silně ovlivňovat funkčnost konceptu MLG. V tomto případě lze očekávat, že 

spíše v jeho prospěch, protože tím, že má Francie právě takový postoj k otázkám evropského 

zemědělství a tedy i vinařství a s ohledem na její dlouhodobé členství v EU a její stabilní 

pozici v tomto Společenství, lze předpokládat, že aktéři v této zemi se budou snažit ovlivnit 

všechny možné vyjednávací kanály.  

 

2.3.1.4 Význam vinařského sektoru ve Francii65 

Sektor vinařství je ve Francii velmi významným zemědělským sektorem. Jak bylo 

zřetelné již ze statistik celé EU, Francie je na předních pozicích v mnoha vinařských 

statistikách. Například je na prvním místě v produkci vína na celém světě. Francie produkuje 

přibližně šestnáct procent vína světa, což v roce 2012 činilo 41,4 milionů hektolitrů. 

Rozložení vinařské produkce po území Francie je poměrně rovnoměrné, protože sedmnáct 

regionů z celkových dvaadvaceti produkuje víno.  

Sektor vinařství je druhým sektorem francouzského exportu hned po letectkém odvětví 

a před chemickým sektorem. Pokud by se statistiky omezily pouze na potravinářský trh, pak 

vývoz vína figuruje na první příčce. V roce 2012 činila hodnota exportu 7,6 miliard euro.  

Francie je také první na světě ve spotřebě vína následována Italy a Portugalci. Ve 

Francii je spotřebováno čtrnáct procent světové produkce vína. Konzumace vína ve Francii se 

v roce 2005 zastavila na hodnotě 47,8 litrů na osobu a rok. Průměrně tedy jeden Francouz 

vypije 1,3 skleničky denně a pouze jeden den v týdnu abstinuje, tj. nepije žádné víno. 
                                                 
64 „Common agricultural policy“, Politics.co.uk, http://www.politics.co.uk/reference/common-agricultural-policy 
(staženo 3. 11. 2013). 
65 Čísla v této kapitole byla převzata z http://www.vinetsociete.fr/chiffres (staženo 5. 5. 2014) 
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Francouzské ženy pijí v průměru o skleničku méně než francouzští muži, kteří vypijí 

v průměru maximálně 3 skleničky vína denně.  

Francouzi také velmi podporují domácí produkci, protože devět z deseti lahví 

koupených a spotřebovaných ve Francii je z francouzské produkce. V odvětví vinařství ve 

Francii pracuje 142 000 vinařů, 3 000 someliérů a dalších 300 000 zaměstnanců 

zaměstnaných v navazujících oblastech jako jsou například oenologické laboratoře, 

marketing, komunikace, logistika, služby a jiné. 

Dle výše uvedených statistik je zřetelné, že sektor vinařství je pro Francii významným 

odvětvím. Z tohoto důvoduexistuje v sektoru vinařství mnoho nevládních organizací 

a syndikátů. 15 000 osob je zaměstnáno v těchto syndikátech ve Francii. Proto lze očekávat, 

že tento fakt bude mít vliv na aktivitu zájmových skupin a tedy i na možné potvrzení 

konceptu MLG v tomto prostředí. Je ale také možné, že právě kvůli významu vinařství pro 

Francii, bude mít vláda tendenci si toto odvětví hlídat sama a nepustit zájmové skupiny do 

sféry vlivu.   

 

2.3.1.5 Pozice zájmových skupin ve Francii a jejich nejednotnost 

Jedním z důležitých prvků demokratické společnosti je propojení mezi státem 

a společností. Prostředkem a iniciátorem této komunikace mohou být kromě politických stran 

také zájmové skupiny. Zájmová skupina se většinou sdružuje za účelem prosazení určitého 

společného zájmu nebo uskutečnění nějakého společného cíle nebo se alespoň chtějí podílet 

na formulování pravidel v oblasti, ve které je daná zájmová skupina aktivní. Zájmovou 

skupinu lze také definovat jako: „spojenectví s jedním nebo více společnými zájmy, které 

vedou k ovlivňování politického rozhodování, za účelem dosažení určitých politických cílů 

nebo hodnot.“ (Gosselin, B., 2003, s. 92) Na rozdíl od politických stran pak zájmové skupiny 

nemají za cíl získat přímou politickou účast ani odpovědnost. (Hranaiová, 2008)  

V případě zemědělské oblasti se jedná o socio-profesní zájmové skupiny, které ve 

Francii velmi často vyjednávají se státem. V prostředí vinařského sektoru jich napříč celou 

Francií můžeme evidovat desítky až stovky s různými cíli, které se odvíjí podle toho, jakou 

skupinu vinařů daná skupina zastupuje nebo víno jakého typu vinaři v této skupině produkují. 

Tyto profesní zájmové skupiny se snaží ovlivnit legislativní opatření nebo rozhodnutí veřejné 

moci, ať už je to na regionální, národní nebo nadnárodní úrovni. V případě reformy SOT se 

snažili o ovlivnění evropské legislativy v rámci vinařského sektoru ve svůj prospěch. 
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Postavení zájmových skupin ve Francii je velmi nerovné. Lze to soudit například 

podle seznamu zájmových organizací, které mají neomezený přístup do Bourbounského 

paláce, kde sídlí Národní shromáždění. Tento seznam je omezen pouze na padesát sdružení 

(viz. Příloha č. 3) Podle tohoto seznamu je zřetelné, že hrají důležitou roli na domácí politické 

scéně zemědělské zájmové skupiny. Mezi padesáti organizacemi s neomezeným vstupem jsou 

hned čtyři významné zemědělské zájmové skupiny. Dle Perottina je právě domněnka, že 

zájmové skupiny mají ve Francii silný vliv, nesprávná. „Reprezentace zájmů na národní 

úrovni se odvíjí od etatistického rázu francouzského politického a administrativního modelu, 

kde jsou nestátní aktéři přizváni k diskuzi ne kvůli zajištění zastoupení jejich zájmů, ale 

zejména z důvodu poskytování informací a expertízy.“ (Perottino v Rovná, Kasáková, Váška, 

2007, s. 42) Vliv zájmových skupin ve Francii je tedy vedle silné pozice státu spíše slabý. 

Z legislativního pohledu mají zájmové skupiny a politické strany podobnou pozici 

vzhledem ke státu. Jedním z hlavních faktorů francouzské domácí politiky stále zůstává slabá 

kontrola stran nad státem, která má přímý dopad i na postavení zájmových skupin, které sice 

vystupují dle integračního nebo kooperačního modelu, jejich vliv je ale i přesto nízký.66 

Wilson popisuje prostředí zájmových skupin tak, že zájmové skupiny jsou příliš slabé na to, 

aby dokázaly ovlivnit vládu, jsou ale dost silné na to, aby se navzájem blokovaly ve snaze 

uchránit si již získané pozice a práva. (Wilson, 1995)  

To, co popisuje Wilson je také charakteristickým rysem zájmových skupin v oblasti 

vinařství. Vysoká početnost a názorová roztříštěnost těchto skupin oslabuje jejich pozici. 

Oproti jiným členským státům jsou ve Francii zájmové skupiny, které podporují pouze 

kvalitní vína nebo jen stolní vína nebo podporují pouze mladé vinaře či jen vinaře 

družstevníky anebo jen nezávislé vinaře. Podle jejich směřování se pak liší také jejich 

požadavky na národní či evropské úrovni.  Právě proto může být problémem pro prosazování 

francouzské pozice i fakt, že Francie má několik zastřešujících organizací v oblasti vinařství. 

V případě Francie tak jedna země může na evropské úrovni disponovat i několika různými 

postoji a názory, které jsou prezentované různými zájmovými skupinami a snižuje se tak 

jejich působení, protože se prosazování zájmů Francie stává nepřehledné.  

Tato názorová nejednotnost je specifikem vinařského sektoru Francie, a proto některé 

organizace vidí jako důležitější ovlivňovat a sjednocovat národní pozice než prosazovat své 

                                                 
66 Hrebenar a Wilson definovali pět základních typů interakce mezi zájmovými skupinami a politickými 
autoritami. Jedná se o integraci, kooperaci, separaci, soutěž a konflikt. (Hrebenar a Thomas, 1992) 
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pozice v Bruselu, kam přichází i další organizace z Francie s naprosto odlišnými požadavky. 

Tento aspekt velmi ovlivňuje fungování konceptu MLG.  

 

2.3.1.6 Zázemí Francie v nadnárodních nevládních organizacích 

Dle provedeného výzkumu lze identifikovat velmi silnou vazbu Francie 

a nadnárodních organizací sídlících v Bruselu, ale i v Paříži. Tak například již zmíněná 

Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) má dokonce sídlo v Paříži, což pouze 

dokladuje významnost vinařského sektoru pro Francii.  Dalším důkazem silného propojení 

mezi Francií a evropskými a nadnárodními nevládními strukturami je i to, že francouzští 

zástupci mají většinou vlivné pozice v evropských organizacích. Tak například v organizaci 

AREV zastávají hned několik vedoucích pozic. Z celkových pěti postů mají čtyři francouzští 

zástupci. Prezidentem organizace AREV je Jean Paul Bachy z regionu Champagne-

Ardenne.67  

Stejně tak pracovní skupinu pro víno v rámci COPA-COGECA vede Francouz 

(T.Coste). Prezidentem organizace COGECA je též Francouz – Christian Pées.68 Členy CC je 

mnoho vlivných francouzských organizací - Stále zastoupení agrárních komor Francie 

(APCA), Národní konfederace CNMCCA (Confédération Nationale de la Mutualité, de la 

Coopération et du Crédit Agricoles), družstevníci - COOP de France a v neposlední řadě 

francouzský národní zemědělský syndikát - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants 

Agricoles (FNSEA).  

I v případě další nadnárodní organizace vinařů, tentokrát konfederace sdružující 

nezávislé vinaře – Confédération Européenne des Vignerons Independants - CEVI je opět 

prezidentem Francouz – Thomas Montagne. 69 

Z předchozích řádků je zřetelné, že Francie a francouzské organizace mají velmi 

vlivné zastoupení v nadnárodních organizacích na evropské úrovni. Lze předpokládat. Že toto 

specifikum by mohlo pozitivně ovlivnit funkčnost konceptu MLG.   

 

 

                                                 
67Informace z http://www.arev.org/en/organization/organization-chart (Staženo 4. 4. 2014) Pátou pozici ve 
vedení AREV zastává Aly Leonardy z Lucemburska.  
68 http://www.copa-cogeca.be/CogecaPresidency.aspx (staženo 5. 3. 2014) 
69 http://www.cevi-eciw.eu/cevi.php?page=4&LangueSite=en (staženo 4. 4. 2014) 
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2.3.1.7 Pozice státu ve vyjednávání zemědělských otázek 

Základním rysem francouzského politického systému je především silný stát jako 

vykonavatel obecné vůle. Ačkoli z dlouhodobého hlediska lze zaznamenat spíše trend 

vylidňování zemědělských oblastí, stále je ve Francii poměrně silná základna aktivní 

zemědělské populace, kterou jsou politické strany nuceni při svém rozhodování zohledňovat. 

Aktivních zemědělců je ve Francii 5,8% a jsou čtvrtou nejpočetnější profesní skupinou ve 

Francii.70 Počet aktivních farmářů je ale z pohledu politického uvažování nerelevantní, jelikož 

důležitější je spíše údaj o velikosti širší zemědělské společnosti. Pokud přepočítáme aktivní 

zemědělce na voliče, jedná se přibližně o 4% voličů. Ale charakteristiku zemědělského voliče 

splňuje dle průzkumů až 17% voličů. Jedná se nejen o aktivní zemědělce, ale i o zemědělce 

v důchodu, rodiny farmářů, bývalé zemědělce, kteří již pracují v jiném sektoru, ale stále 

zastávají stejné ideologie. Dále je třeba brát v úvahu také osoby zaměstnané v navazujícím 

zpracovatelském průmyslu, společnosti s podíly v zemědělství a zároveň také obyvatelé na 

venkově, kteří sice nepracují v zemědělství, ale mají velký zájem na rozvoji dané lokality či 

obce a ten je navázán na zemědělskou činnost. (Bednaříková, 2009) 

Mnoho zástupců zemědělců z regionů má privilegovaný vztah s úředníky ministerstva 

zemědělství či kontakty s vlivnými politickými stranami. Regionální zemědělské zájmové 

skupiny mají též své zástupce v parlamentu a v dalších vlivných institucích.  Jelikož lze ve 

Francii identifikovat tuto silnou provázanost zemědělské lobby a státu, zdá se býti pro 

zemědělské svazy a jiné organizace jednodušší cestou prosazování zájmů právě přes národní 

úroveň. Navíc proti silnému státu nemají samostatně na evropské úrovni příliš šancí.  

Ačkoli evropské instituce tvoří dle názorů některých odborníků dostatečné zázemí pro 

prosazování zájmů zájmových skupin (Perottino, 2007, Bednaříková, 2009), národní úroveň 

je pro zájmové skupiny stále ta zásadní na ovlivňování. Dle Bednaříkové: „Národní úroveň 

stále tvoří první i poslední obrannou linii zemědělských zájmů.“ (Bednaříková, 2013, s. 7) Na 

domácí scéně se formuluje politická pozici a teprve ta je pak přenášena zástupci státu do 

Bruselu. Silná pozice státu jako francouzské specifikum může silně ovlivnit funkčnost celého 

konceptu MLG. 

 

 

 
                                                 
70 Po učitelích, zdravotnících a pracovnících v dopravě. (Keeler, 1996) 
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2.3.1.8 Celkový postoj Francie k reformě SOT s vínem 

Návrh Evropské komise na reformu SOT s vínem se v některých klíčových bodech 

setkal ve Francii s velkou vlnou nevole. Sám francouzský ministr zemědělství Michel Barnier 

se nechal slyšet: „Bojuji v Bruselu za změnu postoje Evropské komise, abychom měli 

SOT s vínem, která zachová pravidla práv na výsadbu, zachová určité tradiční metody 

výroby, a která nám umožní dobýt mezinárodní trhy“. (AFP, 2007) Naznačil také, že má 

strach z “ultra liberálního“ přístupu Evropské komise k evropskému vinařskému sektoru.  

V původním návrhu bylo také, že práva na výsadbu vinic budou zrušena v roce 2010, 

s čímž Francie striktně nesouhlasila. Dalším sporným bodem byla destilace, jak vysvětluje 

Michel Barnier: „Chci, aby nám byla ponechána možnost destilace, hlavně kvůli krizovým 

obdobím, nedestilujeme pro radost, děláme to jen pouze v případě, pokud musíme.“ (AFP, 

2007) 

Obecně byla tedy Francie proti následujícím bodům reformy SOT s vínem71: 

• liberalizaci výsadby vinic 

• rozsáhlému klučení vinic 

• povinnosti označování ročníku u stolních vín 

• úplnému zrušení destilace hroznů 

• některým novým oenologickým praktikám 

• zákazu doslazování vín (chaptalizace) 

 

Především dva body reformy se francouzské vládě zdály naprosto protichůdné a to na 

jedné straně povolit výsadbu nových vinic a na druhé straně motivovat ke klučení těch starých 

a nekonkurenceschopných. Názor na zákaz přidávání sacharózy do vín nebyl po celé Francii 

jednotný. Velmi se lišil region od regionu. Tak například v regionu Languedoc-Roussillon se 

zákazem procesu chaptalizace souhlasili, protože v regionu je dostatek slunce a není třeba 

víno doslazovat. Jsou ale jiné regiony Francie jako například Champagne nebo Alsace, které 

proti tomuto zákazu byly, takže na národní úrovni bylo třeba názor nějak sjednotit. V tomto 

případě nebylo možné situaci řešit kompromisním řešením. Jednoznačným argumentem proti 

byl fakt, že zákaz přidávání cukru by velmi poškodil některé významné regiony a jejich 

tradiční výrobní procesy, takže nakonec se Francie postavila proti zákazu. (Riglet,  2007) 

                                                 
71 Souhrn informací získaných z rozhovorů a z dokumentů od zapojených aktérů.   
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Prezident FRSEA velmi výstižně a úsměvně popsal francouzskou pozici při 

vyjednávání reformy SOT s vínem: „On veux bien être liberale dans conditions encadrés“ 

(volně přeloženo - „chceme býti liberální v určitých rámcových podmínkách“). (Gibelin, 

2007) Celkově byla Francie velmi aktivní ve vyjednávání konečné podoby reformy SOT 

s vínem a v bodech, které nebyla schopná prosadit sama, se pokoušela o různé koalice 

s dalšími členskými státy. Těmto koalicím a strategiím vybraných členských zemí se věnuje 

samostatná kapitola v závěru disertace. 

 

2.3.2 Aktéři domácí scény  

Francie je charakteristická velkým počtem zájmových skupin. Tím spíše 

v zemědělském sektoru, kde mají jednotlivé organizace velmi silnou členskou základnu 

a zároveň také velkou podporu farmářů a jim přidružené širší veřejnosti.  Jedním z těch více 

podporovaných zemědělských sektorů je právě sektor vinařský a to především kvůli svému 

specifickému postavení ve Francii. Proto lze ve Francii identifikovat mnoho vinařských 

zájmových skupin na všech úrovních rozhodování. Některé z těchto organizací se pak řadí 

a hlásí také k evropským organizacím sídlících v Bruselu. V této kapitole jsou tedy postupně 

představeni aktéři, kteří se zapojili do vyjednávání vinařské reformy a jsou naznačeny vazby 

mezi nimi. Organizace jsou rozděleny podle toho, na které úrovni se nacházejí, tj. 

departementální, regionální či národní úroveň. Na základě provedených rozhovorů je v další 

fázi této kapitoly srovnáno chování aktérů s hlavními znaky konceptu MLG a je vytvořena 

politická síť vyjednávání SOT s vínem na základě provedených rozhovorů.  

 

2.3.2.1 Národní úroveň 

Na národní úrovni Francie je možné identifikovat mnoho významných hráčů 

zapojených do vyjednávání pozice Francie k reformě SOT s vínem. První skupinou jsou tzv. 

syndikáty. Zemědělské syndikáty vznikaly většinou po 2. světové válce. Hlavním zájmem 

státu bylo tehdy získat kontrolu nad velmi početnou zemědělskou komunitou. Proto byly 

vytvořeny tyto zemědělské syndikáty, které reprezentovaly zájmy a stanoviska zemědělců na 

národní úrovni. Hlavním zemědělským ve Francii je Národní federace zemědělských 

syndikátů. Jedná se o tzv. „syndicat á vocation génerale“ (univerzální syndikát), který 

obhajuje obecně zájmy všech zemědělců. Další významné syndikáty na národní úrovni jsou 

většinou svou vizí poměrně odlišné, podle toho, jakou část vinařů zastupují. Ve Francii 
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dostaly tyto syndikáty souhrnný název „syndicats specialisés“ (specializované syndikáty). 

Jená se o syndikáty zastupující například nezávislé vinaře či vinaře družstevníky. Dále na 

národní úrovni funguje Agrární komora. A v neposlední řadě je třeba zmínit toho 

nejdůležitějšího aktéra – zástupce státu, tj. Ministerstvo zemědělství. S každou z těchto skupin 

byl proveden rozhovor a poté byly identifikovány a analyzovány vazby mezi nimi, případně 

motivace k těmto komunikacím. Poté byly výsledky konfrontovány s konceptem MLG.  

První část kapitoly stručně představuje všechny aktéry, kteří byli na národní úrovni 

zapojeni a v druhé fázi nastíní jejich spolupráce, jak byly identifikovány během rozhovorů. 

Na národní úrovni byli tedy do procesu vyjednávání stanoviska k reformě SOT s vínem 

zapojeni tito aktéři72: 

 

 Ministére de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (Ministerstvo 

zemědělství Francie) – MZe FR 

 FNSEA - Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (Národní 

federace syndikátů zemědělských hospodářství) + CNJA (Centre National des 

Jeunes Agriculteurs – Národní centrum mladých zemědělců) 

 APCA - Assemblée permanente des chambres d'agriculture (Stálé shromáždění 

agrárních komor) 

 CP - Confédération Paysanne (Konfederace rolníků) 

 CR - Coordination Rurale  (Rolnická spolupráce) 

 CAF – Conseil de l'agriculture française (Francouzská zemědělská rada) 

 CNAOC - Confédération Nationale des producteurs de vins á Appellation 

d’Origine Contrôlés (Národní konfederace producentů vína s kontrolovaným 

označením původu) 

 CFVDP – Confédération Franҫaise des Vins de table et de Pays (Francouzská 

konfederace producentů stolního a domácího vína) 

   VIF – Vignerons Indépendants de France (Nezávislí vinaři Francie) 

 CCVF – Confédération des Coopératives Vinicoles de France (Konfederace 

francouzských vinařských družstev)  

                                                 
72 V té době byli do procesu zapojeni aktéři, kteří jsou v seznamu. V současnosti již existují některé nové 
organizace jako například federace UMVIN (Union des Maisons et des Marques de Vin), která vznikla ale až 
v roce 2012.  
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 ANIVIT – Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de Table et des 

Vins de Pays (Národní mezioborová asociace stolních a zemských vín) 

 VINIFLHOR – Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des 

vins et de l’horticulture (Národní mezioborová kancelář sektoru ovoce a zeleniny, 

vinařství a sadařství nebo zahradnictví) 

 INAO – Institut National des Appelations d’Origine (Národní institut Označení 

původu) 

 

Hlavním aktérem celého vyjednávacího procesu bylo francouzské Ministerstvo 

zemědělství (MZe FR). Jako klíčového aktéra ho označili téměř všichni dotázaní. MZe FR 

komunikovala s mnoha aktéry na národní úrovni. Shromažďovalo postoje a stanoviska od 

organizací FNSEA, CNJA, CNAOC, VIF, CCVF a CFVDP. Sestavilo pak společný projekt, 

který prezentovalo jako stanovisko a společný zájem Francie. Jak ale zmínil Jean- Pierre 

Riglet z MZe FR: „Každá země má svou filosofii a je velmi těžké si prosadit zrovna tu 

svou“.73 Proto se Francie v některých tématech pokoušela najít partnery mezi ostatními 

členskými zeměmi a vytvořit koalici. Pokud by měl zástupce MZe FR posoudit sílu a moc 

syndikátů a jiných nevládních organizací na národní scéně Francie, dle něho jednoznačně 

silnější pozici mají FNSEA a CNAOC (zastupující kvalitní vína AOC).  

Na evropské úrovni prosazovalo MZe FR své stanovisko k reformě SOT s vínem 

nejen u Evropské komise, ale také v Evropském parlamentu a u organizace COPA-COGECA. 

Na národní úrovni se k reformě SOT s vínem vyjadřovalo také Národní shromáždění a Senát. 

Oficiální propustku do Národního shromáždění mohly využít pouze organizace FNSEA 

a APCA, které v těchto prostorách mohly ovlivňovat důležité osoby. Zásadní institucí, kterou 

bylo třeba ovlivňovat, bylo ale, jak již bylo řečeno, francouzské Ministerstvo zemědělství. 

Oproti České republice lze ve Francii na národní úrovni identifikovat velký počet 

nevládních organizací, asociací a syndikátů, které se účastnili vyjednávání národního 

stanoviska k reformě SOT s vínem.  Nejvíce se do vyjednávání zapojovaly právě syndikáty 

neboli odborové organizace zastupující zemědělce nebo pouze specifickou část zemědělců. 

Nejvýznamnější roli ve vyjednávání pozice nevládních organizací měl syndikát FNSEA. 

Tento syndikát byl koordinátorem většiny specializovaných syndikátů a vytvořil na základě 

vyjednávání s ostatními společné stanovisko. Tato organizace reprezentuje v podstatě všechny 

francouzské zemědělce bez rozdílu, tj. bez ohledu na velikost hospodářství či typ produkce. 
                                                 
73 Interview s Jeanem- Pierrem Rigletem, MZe FR. Paříž, 12. 12. 2007 
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FNSEA vzniklo hned po druhé světové válce v roce 1946, takže má ve Francii velmi silnou 

tradici a stabilní základnu.  

FNSEA zastupuje cca 320 tisíc členů, má 94 podřazených organizací na 

departementální úrovni, tzv. FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants 

Agricoles) a 22 regionálních organizací – FRSEA (Fédération Régionale des Syndicats 

d'Exploitants Agricoles)74. Členové platí poplatky na úrovni depertamentální 

a departementální organizace jsou pak členy národního syndikátu. V rámci FNSEA, která 

zastupuje všechny produkce, existují ještě specializované asociace, které jsou také členové 

FNSEA a reprezentují například celou produkci mléčnou nebo produkci ovoce a zeleniny atd. 

Taková asociace, která by zastřešovala celou vinařskou produkci bez rozdílu ve Francii zatím 

neexistuje.75 To může být jeden z důvodu komplikovaného jednání na evropské úrovni, 

jelikož Francie málokdy zastává za vinaře jednotný názor. K podrobnější analýze těchto jevů 

bude prostor na konci této kapitoly. Specializovaný syndikát pro celý vinařský sektor 

neexistuje hlavně proto, že sektor je příliš komplikovaný. Sjednotit názory producentů 

kvalitních vín, producentů průměrných stolních vín a dalších organizací by byl nadlidský 

výkon. FNSEA se o to ale při přípravě pozice k reformě SOT s vínem pokusila a vyjednávala 

společnou pozici všech vinařů v rámci jakési platformy s názvem „Commission viticole“ 

(Vinařská komise), která v rámci FNSEA působí v oblasti vinařství a má to být jakási 

„záplata“ místo specializované asociace, která ve vinařství neexistuje. Jedná se tedy stále 

o strukturu uvnitř FNSEA, nikoliv o další nezávislou strukturu. Komise se skládá ze zástupců, 

kteří jsou nominováni organizací FNSEA. 

Členy vinařské komise FNSEA jsou organizace CNAOC (AOC vinaři), CFVDP 

(zemská a stolní vína), VIF (nezávislí vinaři), CCVF (vinaři-družstevníci), JA (mladí vinaři). 

Tyto organizace jsou politické syndikáty, které zastupují zájmy určité části vinařů a jejich 

cílem je podílet se na přípravě stanoviska a tvorbě národní pozice. Z pohledu vyjednávání 

reformy STO jsou tedy stěžejními organizacemi na národní úrovni. Kromě těchto politických 

syndikátů byly pak členy Commission viticole ještě organizace spíše technického směru, které 

dělají různé studie, analýzy a mnohé jiné aktivity a dále organizace propagující francouzské 

produkty doma i v zahraničí. Mezi tyto organizace patří CNIV, ANIVIT76, VINIFLHOR 

                                                 
74 http://www.fnsea.fr/decouvrir-la-fnsea/notre-organisation/les-elus (staženo 27.5. 2014) 
75 Interview s Elisabeth Haiti, zástupce FNSEA pro oblast vinařství.  Paříž, 9. 11. 2007 
76 Asociace ANIVIT se po přijetí pravidel reformy SOT s vínem přetransformovala v organizaci ANIVIN, která 
reprezentuje více všeobecně novou značku vín: „Vins de France“. Více o této transformaci za účelem větší 
srozumitelnosti pro spotřebitele na webových stánkách organizace: http://www.vindefrance-cepages.org (staženo 
4.5.2014) 
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a INAO. Institut INAO není specificky zaměřený pouze na víno. Jeho cílem je podporovat 

všechny francouzské produkty s identifikací původu a kvality. Mezi tyto produkty 

neodmyslitelně patří také vína s kontrolovaným označením původu (AOC), proto je tato 

organizace součástí této vinařské platformy. Institut byl vytvořen při Ministerstvu zemědělství 

v roce 2006. Je tedy velmi úzce napojen k moci veřejné.  

Především se čtyřmi předně zmíněnými syndikáty (CNAOC, CVFDP, VIF a CCVF) 

FNSEA pravidelně komunikovala a snažila se najít společnou pozici, protože ta je pak 

posilovala v jednání s ministerstvem. Zmíněné syndikáty ale nejsou členy FNSEA, pouze 

spolu udržují velmi úzké vazby. Tyto čtyři syndikáty se na národní úrovni spojily v asociaci 

AGPV (Association Générale de la Production Viticole), která byla ale založena s cílem 

obhajovat francouzské vinaře v daňové politice77 a zajistit rovnou daň pro všechny zemědělce 

bez rozdílu. Toto uskupení se také podílelo na tvorbě stanoviska k reformě SOT s vínem.  

V době vyjednávání reformy SOT s vínem byl prezidentem vinařské komise při 

FNSEA zástupce z VIF a viceprezident byl z organizace CCVF. Komise se snažila aktivně 

reprezentovat francouzské vinařství jako celek. Všechny vinařské regiony, všechny typy vín, 

všechny typy hospodářství.  Tato komise vytvořila, jak v roce 2006, tak v roce 2007 společné 

dokumenty78, které reprezentovaly jejich stanoviska za celý vinařský sektor79 (CCVF, 

CFVDP, CNAOC, FNSEA, VIF a JA, 2006, 2007)  

CNJA syndikát (mladí zemědělci) je součástí FNSEA a sdružuje zemědělce mladší 36 

let. Členové JA jsou zároveň zastoupeni v různých strukturách FNSEA. Jak již bylo řečeno 

výše v textu, někteří členové JA jsou součástí „Commission viticole“. V představenstvu 

CNJA jsou zástupci z některých regionů, není zde však místo pro všechny regiony. 

Kromě FNSEA a ostatních již zmíněných vinařských syndikátů se na národní úrovni 

prezentují ještě další organizace, které zastupují obecně zájmy zemědělců. Je to organizace 

APCA (Agrární komora Francie), dále Confédération Paysanne - CP (Konfederace rolníků), 

která sdružuje spíše malé rolnické usedlosti a Coordination Rurale - CR (Rolnická 

spolupráce), která naopak zastupuje spíše velká hospodářství. APCA má oproti těmto třem 

                                                 
77 Výpočet daně v zemědělství je totiž k vinařům velmi nespravedlivý, protože je vypočítáván z obratu 
zemědělců, což vinaře značně znevýhodňuje, protože své produkty transformují. Více k této věci na webových 
stránkách: http://www.agpv.org/ (staženo 12. 4. 2014) 
78 Každý rok jeden dokument, podle toho, jak se postupně reforma vyvíjela. 
79 První dokument ze společné dílny CCVF, CFVDP, CNAOC, FNSEA, VIF a JA měl název: „Dossier de Presse 
– Pour une politique européenne viticole ambitieuse“, Paříž, 21. 6. 2006. Druhý dokument měl název: „Réforme 
de l’Organisation Commune de Marché vitivinicole – Pour une politique offensive et respectueuse du savoir-
faire vigneron“, Paříž, 4. 7. 2007. 
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syndikátům trochu specifické postavení, které bude později vymezeno vůči FNSEA. Ostatní 

organizace CP a CR mají oproti FNSEA mnohem menší zemědělskou podporu. Vychází to 

z výsledků hlasování lokálních agrárních komor v roce 2007, kdy 57% hlasů voličů 

směřovalo zástupcům FNSEA, kdežto CP bylo podpořeno pouze 19,6 % hlasů80 a CR 

obdrželo o pár desetin procenta méně – 18,7%81. Pozice CR a CP byla tedy z pohledu 

vyjednávání pozice k reformě SOT s vínem v porovnání s FNSEA nepříliš významná. 

FNSEA byla hlavním partnerem pro vyjednávání jak pro specializované vinařské syndikáty, 

tak pro ministerstvo zemědělství, tak v rámci evropských struktur.82  

APCA je ve srovnání s FNSEA spíše organizací technickou, obhajuje zájmy členů a 

zajišťuje potřeby svých členů. Poskytuje jim poradenství a informační služby na území 

Francie v oblasti právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy na 

povolání, dále v problematice zahraničních vztahů, celní a certifikační a v oblasti informatiky. 

Naopak FNSEA je hlavně syndikátem politickým. APCA sdružuje na úrovni národní všechny 

agrární komory regionální a departementální. Stejně jako FNSEA má APCA veřejné poslání, 

ale je řízena přímo zemědělci.  

Na evropské úrovni mají APCA i FNSEA podobné postavení, obě organizace jsou 

součástí evropské organizace COPA-COGECA.  Členství v COPA-COGECA je samozřejmě 

důležitá a prestižní věc. Z pohledu prosazení zájmů francouzských vinařů ale ne příliš 

efektivní. Opět dle dotázaných spíše slouží k získání informací, co se v Bruselu chystá. V CC 

jsou zastoupeny organizace ze všech členských zemí a je tedy složitější najít společnou pozici 

v porovnání s formováním stanoviska na národní úrovni. Navíc finální pozice CC nemusí být 

nutně pozice, kterou zastávají francouzské vinařské organizace, potažmo vinaři samotní.  

V současné době mají oba syndikáty, APCA i FNSEA permanentní zastoupení a sídlo 

v Bruselu. V roce 2007 tomu tak ale nebylo. Kancelář v Bruselu měla v té době pouze agrární 

komora APCA. Paní Elizabeth Haiti zastupující FNSEA to ale jako komplikaci neviděla, 

protože organizace FNSEA měla dostatečné kontakty do institucí na to, aby přes ně získala 

potřebné informace. Znovu zde dochází k utvrzení, že národní organizace potřebovaly 

kontakty na evropskou úroveň spíše pro získání informací a poté je zpracovaly a projednávaly 

                                                 
80 http://www.confederationpaysanne.fr/index.php (staženo 17. 1. 2014) 
81http://www.coordinationrurale.fr/coordination-rurale-la-defense-de-tous-les-agriculteurs-par-des-
agriculteurs.html (staženo 5. 7. 2014) 
82 V roce 2013 již proběhlo nové hlasování, kde například CR lehce získala na oblibě a obdržela 21,2% hlasů. 
Pro výzkum této disertační práce bylo ale stěžejní hlasování a postavení jednotlivých syndikátů v průběhu 
vyjednávání reformy SOT s vínem.  
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na národní úrovni, než, že by využívaly kanály na evropskou úroveň pro přímé prosazování 

zájmů.   

Při budování a posilování pozice FNSEA na evropské úrovni se FNSEA spojilo také 

s podobnými syndikáty z Itálie a Španělska a snažilo se najít společný zájem a postoj. Každý 

stát má ale trochu jinou strategii a není mezi nimi příliš velká solidarita či ochota ke 

kompromisu. Nalezení společného stanoviska se tak ukázalo jako příliš složité. Organizace 

FNSEA do Bruselu jezdila a lobovala za své zájmy, ale celkově se dá říci, že mnohem více 

pracovala na úrovni francouzské. Především se hodně zapojovala do vytváření jednotné 

pozice francouzské, která se pak lépe prosazovala navenek. 

Na národní úrovni také FNSEA úzce spolupracovala s organizací VINIFLHOR, která 

řídí celé vinařské odvětví na národní úrovni. Organizace VINIFHLOR je nástrojem státu na 

kontrolu a implementaci pravidel, reguluje tržní potenciál. Je to spíše konzultační, poradní 

a kontrolní orgán, který nikde za vinaře nelobuje. Jde o technickou instituci, která řídí 

a kontroluje všechny oblasti AOC, zpracovává různé studie, pořádá setkání, diskuze 

a spolupracuje s ministerstvem zemědělství. Je to jakýsi pozorovatel chodu trhu s vínem, 

zdroj informací pro všechny ostatní hráče a tedy i důležitý partner při diskutování a vytváření 

stanoviska. FNSEA spolupracovala s VINIFHLOR na identifikaci francouzských priorit 

v rámci SOT s vínem.83 Dle VINIFLHOR i FNSEA byl kanál směrem k MZe FR ten zásadní. 

Prezident VINIFHLOR i zástupci z FNSEA komunikovali velmi často přímo s ministerstvem. 

FNSEA pak jednotný názor prezentovala Ministerstvu zemědělství Francie, protože 

dle slov zástupkyně FNSEA: „V konečném pohledu je to vždycky Ministerstvo zemědělství, 

kdo pak naše společné stanovisko může prosadit. Oni jsou Ti nejdůležitější, které máme 

ovlivňovat.“ Dle FNSEA a nejen podle této organizace je MZe FR důležitější, než evropská 

úroveň, protože: „Je velmi složité najít například v Evropské komisi ty správné lidi na 

ovlivnění a dostat se k nim, takže je pro nás mnohem efektivnější jít přes MZe FR.“ Evropský 

parlament je dle FNSEA snazší na nakontaktování určitých osob, ale tenkrát ještě neměl tolik 

moci a vlivu, takže nebyl pro syndikáty tak důležitý. To se zřejmě změnilo s přijetím 

Lisabonské smlouvy.  

FNSEA ale celkově pracovala na prosazování pozice mnohem více na úrovni národní 

než evropské. Co se týče propojení regionální úrovně a národní úrovně, tak například FNSEA 

nekomunikovala na přímo s organizací Inter Sud de France, která zastupuje vína regionu LR, 

                                                 
83 VINIFHLOR. Réforme de l’OCM vitivinicole – Proposition de position. Paříž, 23. 5. 2007. 
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protože na komunikaci s touto organizací měla v regionu a v departementech své 

podorganizace FRSEA a FDSEA, které zprostředkovávaly informace od tohoto syndikátu. 

Toto bylo velmi častým jevem v rámci jednoho typu organizace, že vertikálně napříč 

úrovněmi se komunikovalo pouze v rámci jedné organizace. Získat stanoviska od jiných 

organizací na stejné úrovni a předat je dál své organizaci na jiné úrovni bylo pak už vždy 

úkolem dané lokální organizace. Kupříkladu CCVF („vinaři družstevníci“) komunikovaly na 

regionální úrovni pouze se svými regionálními a departementálními organizacemi a od nich 

získávaly informace o druhých svazech a syndikátech.  

Kromě již naznačených vazeb a komunikací syndikátu FNSEA s ostatními 

organizacemi, existuje ještě jedna komunikační síť, ve které se FNSEA aktivně profilovala 

a to v rámci platformy s názvem  Conseil de l’agriculture franҫaise  (CAF). Tato instituce 

sdružuje nejen některé syndikáty, ale také zástupce privátního sektoru. Ačkoli se tato 

disertační práce na prosazování zájmů privátního sektoru v oblasti zemědělství nezaměřovala, 

především proto, že jednotlivé kanály by byly jen stěží dohledatelné, je třeba zmínit tuto 

zastřešující organizaci z důvodu kombinované struktury, ve které se vyskytují i syndikáty, 

které jsou tématem této disertace. Členy této CAF jsou syndikáty FNSEA a CNJA a dále 

Fédération régionale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (FRMCCA), což 

jsou právě zmínění zástupci privátních a družstevních podniků84. Přidruženým členem této 

instituce je také APCA. Rada CAF má své regionální a departementální odnože na lokálních 

úrovních.  

Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, kromě významných hráčů jako je FNSEA 

a Agrární komora, jsou ve Francii velmi aktivní specializované syndikáty zastupující pouze 

určitou část vinařů dle typu produkce (stolní vína nebo AOC) či dle typu ekonomického 

subjektu (družstevníci a nezávislí). Se zástupci těchto syndikátů byly též vedeny rozhovory, 

jak na národní, tak na regionální úrovni, jelikož v celé politické síti a procesu vyjednávání 

SOT s vínem byli také významnými hráči.  

Konfederace CCVF, která zastřešuje a zastupuje vinaře družstevníky a družstevní 

sklepy byla založena na počátku 20. století. Byla vytvořena především za účelem čelit 

dopadům velké krize ve vinařském sektoru, která proběhla koncem 19. století. Vinná réva 

byla postižena révokazem Phyloxérou, hmyzem, který je jeden z nejnebezpečnějších škůdců 

vinné révy. Krize byla pak doprovázena špatnými prodeji, nízkými cenami a částečným 

vylidňováním venkova. Vznik této organizace tak měl za cíl posílit francouzské vinaře, 
                                                 
84 Groupama, Mutualité sociale agricole, Coop de France, Crédit agricole 
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sdružením zajistit větší paletu produktů a zajistit všechny procesy spojené s vinifikací 

a prodejem vína v rámci jednoho družstva. Vinařská družstva vyrábí vína z hroznů dodaných 

od svých členů. Tato družstevní organizace se pak stará o celý další proces výroby vína i 

o jeho komercializaci a export. Družstvo zajišťuje též všechny certifikace, oenologické 

postupy, technologie, dodržuje pravidla respektující životní prostředí a mnohé další činnosti, 

které vyřizuje pro svoje přispěvatele. CCVF prezentuje 619 družstev, 85 000 družstevních 

partnerů, 17 680 zaměstnanců, celkově sdružuje přes 100 000 osob. Celková produkce vína 

Francie je 17 419 430 hektolitrů, z čehož 51 % produkují vinaři družstevníci. 53 % 

francouzských vinařů je sdruženo v družstvech. 310 000 hektarů vinic je ve Francii 

kultivováno vinaři družstevníky 85. 

CCVF má 21 regionálních a departementálních federací. Hlavní funkcí CCVF je 

obhajovat zájmy vinařů družstevníků u veřejné moci na národní, evropské a mezinárodní 

úrovni. Další funkcí je komunikovat pozitivní „image“ vinařů družstevníků směrem k široké 

veřejnosti a dalším institucím a firmám. 86 CCVF má velmi dobré kontakty do Bruselu přes 

organizaci COOP de France, která reprezentuje obecně všechna družstva Francie, nejen 

vinařská. Tato organizace sídlí v Bruselu a obhajuje tak zájmy přímo tam. Zároveň CCVF 

získává cenné informace, co se chystá v politice a legislativě vinařského sektoru, přímo od 

COOP de France.  Další důležitý kontakt v Bruselu je COPA-COGECA, kde nejen, že je 

CCVF členem, ale zároveň francouzský zástupce CCVF byl v té době prezidentem Commité 

de Vin v rámci COPA-COGECA. Na národní úrovni CCVF komunikovalo a spolupracovalo 

s FNSEA+JA a v rámci AGPV s ostatními specializovanými syndikáty, dále pak 

s technickými institucemi jako je VINIFHLOR atd. V některých otázkách se CCVF snažilo 

najít pouze společné stanovisko s FNSEA a JA. Konfederace CCVF také velmi pravidelně 

docházela a komunikovala s Ministerstvem zemědělství.   

Kromě vinařů družstevníků funguje na národní úrovni také organizace nezávislých 

vinařů VIF. Již bylo řečeno, s kým vytvářeli stanoviska, že jsou součástí AGPV 

a Commission viticole, ale ještě je třeba dodat několik informací o organizaci samotné. 

Organizace VIF byla založena v roce 1978, aby obhajovala a intervenovala za nezávislé 

vinaře u všech potřebných institucí jako například Ministerstvo zemědělství, INAO, 

specializované syndikáty, instituce EU a další. Nezávislý vinař je definován tak, že se stará 

o své území i o svou vinnou révu, sklízí své hrozny, provádí celý proces vinifikace, stáčí svou 
                                                 
85 http://www.vignerons-cooperateurs.coop/fr/la-cooperation-vinicole-en-france/les-chiffres-de-la-cooperation-
vinicole-en-2012_21.html (staženo 21. 5. 2014) 
86 Interview s Christine Assy, zástupce CCVF, responsable international.  Paříž, 14. 12. 2007 

http://www.vignerons-cooperateurs.coop/fr/la-cooperation-vinicole-en-france/les-chiffres-de-la-cooperation-vinicole-en-2012_21.html
http://www.vignerons-cooperateurs.coop/fr/la-cooperation-vinicole-en-france/les-chiffres-de-la-cooperation-vinicole-en-2012_21.html
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produkci do lahví a uskladňuje ji ve svých sklepech, zajišťuje prodej svých vín, umožňuje 

degustace, ctí tradici výroby svého vína.87 Jinými slovy celý proces od pěstování až po prodej 

vína zajišťuje sám.  Organizace VIF podporuje 32 federací departementálních, které jsou 

přeskupeny na 11 federací regionálních. VIF zastupuje ve Francii přes 7000 nezávislých 

vinařů a 53% sklizené vinné révy bylo z produkce nezávislých vinařů. (Assemblée Génerale 

de VIF, 2007). Velmi důležitým hráčem na evropské úrovni byla pro VIF organizace 

zastřešující všechny nezávislé vinaře Evropy - Confédération Européenne des Vignerons 

Indépendants (CEVI), jejímž členem je také VIF a v rámci níž se VIF pokoušel najít společné 

stanovisko s organizacemi ze Španělska a Francie. 

Dalším specializovaným syndikátem je organizace CNAOC reprezentující na národní 

úrovni vinaře, kteří produkují vína typu AOC či destiláty z vína z oblasti AOC. Tato 

konfederace sdružuje regionální vinařské syndikáty z oblastí AOC. První lokální syndikát 

tohoto typu byl vytvořen v roce 1884 v Saint-Emilion. Ostatní lokální syndikáty byly 

vytvořeny až v polovině 20. století. Od roku 1935, kdy byl vytvořen a specifikován termín 

„AOC“. V každé specifické oblasti AOC byly tehdy podmínky produkce definovány vinaři, 

kteří byli sdruženi v daném lokálním syndikátu.  Tito vinaři se podílejí na vývoji předpisů 

týkajících se každé etikety vína z oblasti a podílejí se na zadávací dokumentaci. Národní 

konfederace CNAOC byla vytvořena v roce 1924 a v současné době reprezentuje sedmnáct 

členských federací.88 CNAOC reprezentuje 63% vín a destilátů z vín produkovaných ve 

Francii, což představovalo obrat 15 miliard eur v roce 2005. Tato organizace je také součástí 

uskupení AGPV spolu s nezávislými vinaři, vinaři družstevníky a vinaři, kteří produkují 

zemská a stolní vína. Dále je členem platformy koordinované syndikátem FNSEA. 

Organizace také úzce spolupracuje s institutem INAO, který podporuje právě kvalitní 

produkty s označením původu. 

Posledním specializovaným syndikátem, který se významně podílel na tvorbě 

stanoviska k reformě SOT s vínem na národní úrovni je CFVDP. Organizace zastupující 

vinaře, kteří produkují stolní a „zemská vína“.89 Organizace byla založena v roce 1954. „Vins 

de pays“ tvoří více jak čtvrtinu francouzské vinařské produkce. CFVDP zastupuje přibližně 

35 000 vinařů, kteří produkují cca 12 milionů hektolitrů vína ročně. Ve Francii existuje cca 

160 značek „vins de pays“. (Riglet, 2007) Konfederace zastupuje právní, ekonomické, 
                                                 
87 http://www.vigneron-independant.com/pro.php?menu=33 (staženo 24. 6. 2014) 
88 Informace dostupné na webové stránce organizace: http://www.cnaoc.org/la_cnaoc (staženo 20. 6. 2014) 
89 Dnes se tato organizace již nazývá Confédération des Vins IGP de France (VINIGP). Tento název vznikl 
právě po reformě SOT s vínem z roku 2008, která redefinovala zemská vína jako vína s ochrannou geografickou 
indikací (IGP - Indication Géographique Protégée). 
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obchodní a zemědělské zájmy svých členů, kteří jsou sdruženi do lokálních federací. 

Intervenuje za jejich zájmy u veřejných institucí na národní i komunitární úrovni v oblasti 

zemědělské a vinařské politiky. Tento syndikát, stejně jako ostatní výše zmíněné 

specializované syndikáty, je členem AGPV a Commission viticole.  

 

2.3.2.2 Shrnutí a srovnání vyjednávání na národní úrovni s konceptem MLG 

Na základě analýzy chování aktérů zapojených do vyjednávání stanoviska k reformě 

SOT  s vínem na národní úrovni lze některé znaky konceptu MLG potvrdit. Naopak některé 

rysy definované konceptem MLG tímto případem potvrdit nelze. Z výstupů provedených 

rozhovorů lze předpokládat, že nesoulad znaků tohoto zkoumaného případu a obecných znaků 

konceptu MLG byl zapříčiněn vlivem specifik francouzského případu. Konkrétnímu vlivu 

specifik Francie na funkčnost konceptu MLG se věnuje samostatná kapitola č. 2.3.3. 

V rámci zkoumaného případu se na národní úrovni shodovaly se znaky konceptu MLG 

následující rysy: 

• Do procesu tvorby stanoviska byli zapojeni aktéři, jak z veřejné, tak z neveřejné 

sféry. MZE FR velmi aktivně komunikovalo s univerzálními i specializovanými 

syndikáty a dalšími výzkumnými i technickými institucemi na národní úrovni 

a pracovalo společně s nimi na francouzském stanovisku k reformě SOT s vínem.  

• Aktéři z více úrovní se setkávali v jedné politické síti. 

• Důležitým prvkem procesu vyjednávání byl „networking“ organizací. Některé 

organizace se snažily o společný konsensus v rámci platformy (Commission 

viticole, CAF, AGPV). 

• Do procesu vyjednávání byly zapojeny i nevládní skupiny (volbami nelegitimní 

aktéři).  

• Vyjednávání stanovisek k reformě probíhalo, jak vertikálním, tak horizontálním 

způsobem. Na národní úrovni byla vytvořena uskupení jako CAF, Commission 

viticole či AGPV, která vždy v rámci daného uskupení pracovala na společném 

stanovisku. Někteří aktéři na národní úrovni byli členy i více uskupení, takže své 

pozice obhajovali hned v rámci několika platforem. Horizontální směr 

komunikace v rámci úrovně byl tedy velmi činný. Pokud se jedná o vertikální 

směr vyjednávání, ten probíhal spíše v rámci jednoho typu organizace na různých 

úrovních. Například organizace VIF (nezávislí vinaři) při tvorbě svého stanoviska 
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na národní úrovni spolupracovala, jak se svými odnožemi na regionální úrovni, tak 

se svou evropskou organizací CEVI na národní úrovni. 

• Další aspekt konceptu MLG potvrzený výzkumem byl fakt, že spojení 

s nadnárodní úrovní není pouze přes vládu. Syndikáty na národní úrovni jsou 

velmi často členy nadnárodních organizací jako například COPA-COGECA či 

CEVI. Dle dotázaných ale tyto kanály, například přes COPA-COGECA, nejsou 

příliš efektivní.  

• S minulým bodem souvisí i další potvrzený znak konceptu MLG a to, že zájmové 

skupiny ovlivňují odděleně národní i evropské instituce, tedy se o to alespoň 

pokoušejí. Dotázaní však zároveň vyhodnotili tyto pokusy jako méně efektivní než 

cestu přes vládu, protože je složité najít v evropských institucích ty správné lidi, 

které je třeba ovlivňovat a dostat se k nim napřímo.  

• Dalším potvrzeným znakem bylo, že vyjednávání neprobíhalo vždy jen s nejbližší 

vyšší či nižší úrovní. Například FNSEA či APCA někdy komunikovaly přímo 

s departementálními odnožemi svých organizací a přeskakovaly tak regionální 

organizace.  

 

Zkoumaný případ se ale většinou neshodoval s konceptem MLG v bodech, které 

popisují roli státu v celém evropeizovaném systému. Jak tvrdí koncept MLG vyjednávání na 

jednotlivých úrovních již není uspořádáno hierarchicky, stát již nezastává ve vyjednávacím 

procesu klíčovou roli. Dle MLG dochází k omezení národní suverenity. Všechna tato tvrzení 

nesouhlasí s výsledky provedeného výzkumu.  

Podle dotázaných organizací zapojených do procesu vyjednávání je hlavním klíčovým 

aktérem MZe ČR, uspořádání je stále silně hierarchické a pravomoci jsou na nejvyšší úrovni. 

Důvodů je několik: 

 Členství v nadnárodních organizacích jako je COPA-COGECA není tak efektivní 

jako přímá komunikace s ministerstvem. COPA-COGECA nemusí zajistit právě 

prosazení názorů dané francouzské organizace. Členy CC je několik 

francouzských organizací a to také způsobuje názorovou nejednotnost za jednu 

členskou zemi.  Členství v CC je tak využíváno spíše pro získávání informací 

z Bruselu a pro prestiž u svých členů. 

 Organizace vidí jako efektivnější spolupracovat na národní úrovni, vypracovat 

společné stanovisko a to potom prezentovat na ministerstvu. Ministr ho pak 
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s určitými kompromisy prosazuje na evropské úrovni. Tato cesta je dle organizací 

efektivnější, než se pokoušet něco samostatně prosazovat na evropské úrovni. 

 Jak již bylo řečeno, je také velmi komplikované najít na evropské úrovni ty 

správné zástupce z evropských institucí, které je třeba ovlivňovat. Proto většina 

organizací spoléhá na to, že tuto činnost mnohem efektivněji provede aparát 

ministerstva zemědělství.  

 Mnoho dotázaných si také uvědomuje sílu francouzského státu a nevidí důvod, 

proč se pokoušet národní úroveň obcházet, když stát si pak stejně prosadí svou 

pozici. Je lepší pokoušet se spíše tuto pozici ovlivňovat na národní úrovni 

a zakomponovat tak do společného stanoviska alespoň některé body reformy pro 

organizaci důležité.   

 

Při výzkumu na národní úrovni nedošlo k jednoznačnému potvrzení všech znaků 

konceptu MLG, protože specifika daného státu, v tomto případě Francie, mají silný vliv na 

aplikovatelnost některých znaků konceptu. Schéma politické sítě aktérů zapojených do 

procesu vyjednávání reformy SOT s vínem ve Francii je vyobrazeno v příloze č. 4. Část 

schématu se věnuje národní úrovni. Dalším krokem výzkumu této disertační práce bylo 

provedení rozhovorů s aktéry na regionální a departementální úrovni, protože také na těchto 

úrovních docházelo k vyjednávání pozice k reformě SOT s vínem. Analýze lokálních úrovní 

se věnuje následující kapitola. 

 
2.3.2.3 Regionální a departementální úroveň (lokální úroveň) 

K praktickému výzkumu této disertační práce na úrovni regionů byl vybrán region 

Languedoc-Rousillon (LR). Tento region leží na jihu Francie. Hlavním městem regionu je 

Montpellier, kde také sídlí Prefektura regionu a mnohé další důležité regionální instituce 

a organizace, které se podílely na tvorbě francouzského stanoviska k reformě SOT s vínem. 

Rozloha regionu je 27 376 km². Na tomto území žije 2 661 449 obyvatel.90 Pod region 

Languedoc-Roussillon spadá pět departementů – Hérault, Aude, Gard, Roussillon a Pyrénées-

Orientales. 

                                                 
90 Stránky regionu Languedoc-Roussillon http://www.france-regions.fr/languedoc-roussillon.php (staženo 3. 5. 
2009) 
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Důvodů k výběru tohoto regionu k výzkumu disertační práce bylo několik. Především 

se jedná o nejrozsáhlejší vinařský region nejen ve Francii, ale i na světě, který má dlouholetou 

tradici výroby vína, která sahá až do doby římské. Tento region má také velmi silnou 

základnu zájmových skupin v oblasti vinařství. Zároveň nová reforma SOT s vínem měla 

právě velmi silně zasáhnout tento region, proto bylo pravděpodobné, že nevládní organizace 

v tomto regionu budou v rámci vyjednávání této reformy aktivní.  

Někteří kritici by mohli argumentovat, proč byl pro výzkum této práce vybrán region 

LR a ne třeba nějaký slavnější vinařský region jako například Champagne či Bordeaux. 

Široká veřejnost se někdy mylně domnívá, že silné a slavné syndikáty jako právě tyto dva 

zmíněné mají propracovaný silný lobbying do evropských institucí, který je velmi častý. Dle 

profesora Bureau91, předního experta na zemědělskou a vinařskou politiku, ale je toto spíše 

mýlka.  Naopak tyto AOC syndikáty nepotřebují dělat tak silný lobbying, protože mají svou 

značku, která funguje stále. Ale v rámci STO byla samozřejmě některá opatření, která mohla 

poškodit i tyto regiony. Tak například v Champagne je třeba nucená chaptalizace, pouze 

krásné léto v uvozovkách nestačí, takže proti zrušení chaptalizace bojovala i oblast 

Champagne, protože by jim to narušilo výrobní procesy. Celkově lze ale předpokládat, že 

mnohem více lobbují a snaží se prosadit své zájmy spíše organizace zastupující vinaře, kteří 

produkují průměrná vína zemská a stolní, protože mají celkově větší potřebu využívat různá 

opatření v rámci STO a různé podpůrné pomoci SZP. Z tohoto důvodu a z dalších důvodů 

zmíněných v úvodu kapitoly se jeví výběr LR jako vhodný. Předtím, než dojde k představení 

konkrétních regionálních aktérů působících v LR, relevantních pro výzkum, je v následujících 

odstavcích stručně charakterizován právě region Languedoc-Roussillon se zaměřením na 

vinařství.  

 

2.3.2.4 Charakteristika regionu 

Jak zmínila v rozhovoru Nadine Amorim, zástupkyně federace FRCV – Féderation 

régionale de la Cooperation viticole de Languedoc Rousillon (Federace vinařů družstevníků 

z regionu LR): „Synonymem zemědělství v regionu Languedoc- Roussilon je vinařství“.92 To 

jednoznačně vypovídá o tom, jak důležité je pro region vinařský sektor. Dnes má ale mnoho 

spotřebitelů spojený region Languedoc-Roussillon spíše s nekvalitním stolním vínem, není to 

však tak úplně pravdou. Stále jsou v tomto regionu vinařské oblasti s dlouholetou tradicí, ve 
                                                 
91 Interview s prof. Christophem Bureau, přední odborník na SZP a prosazování zájmů.  Paříž, 10. 10. 2007 
92 Interview s Nadine Amorim, FRCV (federace regionálních družstevníků LR), Montpelier, 27. 11. 2007 
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kterých se produkují velmi kvalitní vína. Je třeba připomenout, že za doby římské produkoval 

tento region nejlepší vína na světě. Až v 19. století byla vinná réva v některých tradičních 

oblastech nahrazena hyperproduktivními sazenicemi, například „carignanem“. Tento typ 

vinné révy může také produkovat velmi kvalitní víno, ale pouze pod podmínkou, že se omezí 

výnosy. To ale nebylo možné v té době dodržet, protože se objevila nová odbytiště otevřením 

železnice. Regionální producenti se tedy ve většině odklonili od kvality ke kvantitě.  

Tento model je ale dnes už také spíše minulostí. V území LR došlo ke snížení rozlohy 

vinic a na některých místech se opět vysadila vinná réva pro region tradiční a omezila se 

produkce na hektar. Výsledkem je, že některé oblasti LR produkují vína s věhlasnou reputací 

a kontrolovaným označením původu (AOC), pocházejících z vinic historicky velmi 

prestižních. Naopak producenti stolních vín v regionu se potýkají s nedostatečným odbytem 

a z toho plynoucí nadprodukcí. Mnohdy prodávají vína na dolní hranici jejich prodejní ceny. 

Tyto situace v mnoha případech končily bankrotem četných hospodářství. Pokles ceny byl 

způsoben klesajícím trendem domácí poptávky, ale také konkurencí vín přicházejících 

z jiných vinařských zemí světa jako například Chile, Austrálie, Jižní Afrika, na trhy 

evropských zemí, které víno neprodukují jako například Velká Británie. 

Celkem se na území regionu LR nachází přes 298 tisíc hektarů vinic, ze kterých se 

z velké části produkují vína typu „Vin de Pays“, ale, jak už bylo zmíněno v odstavcích výše, 

jsou zde produkována i vína typu „AOC“. V regionu jsou produkována jak těžká červená 

vína, tak sladká bílá vína. Jelikož se region nachází na samém jihu Francie, teplotně 

nadprůměrná období zajišťují zralost celé škály odrůd. (Pokorný, 2011) 

V oblasti Languedocu je z produkovaných vín až 80% červených. Časté jsou odrůdy 

Syrah, Grenache, Mourvédre, Merlot, Cabernet Sauvignon a mnohé další. Hlavními zástupci 

bílých odrůd je pak Chardonnay či Roussane a další. Pokud jde o ta nejkvalitnější vína, v této 

části regionu se nachází například bílá vína Clairette du Languedoc a Picpoul de Pinet, která 

jsou zařazena do systému AOC. Druhá část regionu – Roussillon se od Languedocu liší 

geograficky i kulturně, protože jeho obyvatelé se cítí být spíše Katalánci. Jejich nářečí je 

bližší španělštině než francouzštině. Jeho poloha je na pěstování vína velmi příhodná, protože 

v této oblasti je v průměru 325 slunečných dní v roce. Hrozny tak v místních vinicích 

dozrávají třeba již v polovině srpna. Protože je zde dostatek slunečního záření, produkují se 

zde hlavně vína sladká – Vins Doux Naturels. Tento aperitiv se vyrábí jako částečně zkvašený 

mošt, do kterého se ale včas přidá alkohol, dříve než u portských vín, takže se zabrání 

úplnému kvašení. V regionu Roussillon se produkuje přes 90% francouzské produkce těchto 
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„Vins doux“. Tato vína jsou produkována především z odrůdy Grenache Noir. (Pokorný, 

2011) 

Dle slov Francise Cabauda z regionální rady lze charakterizovat LR jako „region 

s obrovským vinařským potenciálem, který ale není dostatečně bohatý na to, aby realizoval 

vše, co by chtěl. Zároveň nemá ještě dostatečný „image“, aby ti shora byli ochotni vinařství 

v regionu více podpořit.“ (Cabaud, 2007) Když je pak jakákoli krize, LR je velmi fragilní 

region, který je na krize citlivý a například, co se týče opatření povinného klučení, byl LR 

první na řadě v implementaci nařízení. Region byl ve svém stanovisku především proti 

liberalizaci práva na výsadbu a proti opatření povinného klučení. Na rozdíl od jiných regionů 

Francie souhlasil se zákazem chaptalizace. Dle zástupce MZe FR je největším problémem 

tohoto regionu jeho roztříštěnost, proto vláda podporuje jeho restrukturalizaci.  

 

2.3.2.5 Aktéři na regionální a departementální úrovni 

Všechny instituce veřejné moci a zároveň nevládní organizace - syndikáty, asociace 

a svazy, které operují na národní úrovni, mají své zástupce také na regionální 

a departementální úrovni. Tato kapitola se věnuje zmapování aktérů, kteří se zapojili do 

vyjednávání SOT s vínem právě na regionální a departementální úrovni. Jak již bylo řečeno 

v kapitole, která se zabývala územním členěním Francie a postavením departementů 

a regionů, regiony nemají příliš silnou pozici vůči departementům. To pouze dokazuje 

postavení regionálních a departementálních nevládních organizací. Proto se regionální 

a departementální úrovni věnuje jedna kapitola dohromady. Jednotlivé organizace ve stejné 

struktuře (jako např. FRSEA a FDSEA) jsou nejdříve popsány na regionální úrovni a v přímé 

návaznosti také na úrovni departementální.  

Vhodný příklad pro vysvětlení postavení regionální organizace vůči departementální 

organizaci jsou syndikáty FRSEA a FDSEA, tj. organizace FRSEA na úrovni regionu 

Languedoc- Rousillon a syndikáty FDSEA na úrovni departementů v regionu LR.93 FRSEA je 

jen velmi malá struktura, která mnohdy čítá jednu nebo několik osob a ostatní místní členy 

acelkovou organizaci sdílí s FDSEA. Ve struktuře francouzských zemědělských syndikátů 

(FNSEA, FRSEA, FDSEA) má regionální organizace v porovnání s departementálním 

syndikátem nepříliš velký význam. Je spíše brána jako jakýsi povinný článek v řetězci. Cílem 

syndikátů na regionální a departementální úrovni je hlavně ochrana producentů, syndikát na 

                                                 
93 Interview s Olivierem Gibelinem, zástupce FRSEA LR a FDSEA 30 - Hérault.  Montpelier, 27. 11. 2007 
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úrovni národní má za cíl tvořit hlavní stanoviska za všechny regiony a departementy 

a komunikovat je ministrovi.  

Historicky se vinaři na lokální úrovni seskupovali kolem jednotlivých syndikátů, které 

byly většinou tvořeny podle oblastí AOC či jinak specifických vinařských oblastí a tyto 

syndikáty tak zastupovaly výhradně jejich názory. Proto bylo pak téměř nemožné 

komunikovat jednotný názor za jeden region jako je LR, kde se vyrábí celá rozmanitá škála 

vín. Kromě FRSEA  FDSEA, mají i ostatní národní syndikáty své regionální odnože, které se 

reprezentují a vyjednávají na úrovni departementální a regionální.  

Pro lepší orientaci v následujícím textu jsou nejdříve v boxu č. 2 představeni aktéři na 

regionální a departementální úrovni a použité zkratky. Za účelem zjednodušení a zestručnění 

seznamu institucí jsou názvy organizací na departementální úrovni s obecnými názvy, tedy ne 

s konkrétními názvy departementů. Ve skutečnosti má však každá organizace na 

departementální úrovni stejný počet organizací jako je počet departementů, takže například 

Chambres d’Agriculture (Agrární komory) mají na departementální úrovni CHA de l’Hérault, 

CHA du Gard, CHA du Roussillon, CHA de l’Aude a CHA des Pyrenées-Orientales. Stejné je 

to v případě dalších organizací na úrovni departementální.   
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Box č. 2 – Aktéři vyjednávání SOT s vínem na regionální a departementální 

úrovni 

 

 

Region Languedoc Roussillon: 

Organizace a instituce na regionální úrovni  

Veřejná moc 

 Prefecture Regionale (Prefektura regionu) 

 Conseil Régional du Languedoc- Roussilllon – RR (Regionální rada) 

 DRAF - La direction régionale de l’Agriculture et de la Forêt (Vládní 

regionální ředitelství pro zemědělství a lesnictví) 

Nevládní instituce 

 FRSEA - Fédération Régionale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 

(Regionální zemědělský syndikát) 

 CRJA – Centre Régional de Jeunes Agriculteurs (Regionální centrum 

mladých zemědělců) 

 CHAR – Chambre d’Agriculture régionale (Regionální agrární komora) 

 CAF régional – Conseil de l'agriculture française de LR (Francouzská 

zemědělská rada regionu LR) 

 FRCV - Féderation régionale de la Cooperation viticole de Languedoc 

Rousillon (Regionální federace vinařů družstevníků) 

 FVILR - Fédération des vignerons indépendants du Languedoc-Roussillon 

(Federace nezávislých vinařů regionu) 

 Comité régionale de l’INAO (regionální odnož organizace INAO –

zastřešující kvalitní regionální produkty se zeměpisným označením) 

 VINIFHLOR  régional (regionální odnož NINIFHLOR) 

 DR de l’ANIVIT - Délégation régionale de l’ANIVIT (Regionální 

delegace organizace ANIVIT) 

 Inter Sud de France (zastřešuje společně AOC a stolní a zemská vína 

regionu) 

 CCOP - La Comité des concertation des organisations professionneles 

(zastřešuje všechny profesní organizace při jednání s RR) 
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Zdroj: autorka 

Organizace a instituce na departementální úrovni  

Veřejná moc 

 Prefecture Départementale (Prefektura departementu) 

 Conseil Génerale – CG (Generální rada - každého departementu) 

 DDAF - La direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt (Vládní 

departementální ředitelství pro zemědělství a lesnictví) 

 

Nevládní instituce 

 FDSEA – Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 

(Departementální zemědělský syndikát) 

 CDJA – Centre Départementale de Jeunes Agriculteurs (Regionální centrum 

mladých zemědělců) 

 CHAD – Chambre d’Agriculture départementale (Departementální agrární 

komora) 

 CAF départementale – Conseil de l'agriculture française (Francouzská 

zemědělská rada jednotlivých departementů) 

 FDCV - Féderation régionale de la Cooperation viticole de Languedoc 

Rousillon (Regionální federace vinařů družstevníků) 

 FVID - Fédération des vignerons indépendants départementale (Federace 

nezávislých vinařů v departementech) 

 CIVL - Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (Organizace 

zastupující vinaře z vinařské oblasti AOC Languedocu) 

 CIVR - Conseil Interprofessionnel des Vins de Roussillon (Organizace 

zastupující vinaře z vinařské oblasti AOC Roussillonu) 

 Inter OC - vins de pays d’Oc (syndikát vinařů produkujících stolní a 

zemská vína  
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Rozbor vyjednávacího procesu na úrovni regionální a departementální je třeba začít od 

institucí, které na této úrovni reprezentují veřejnou moc. Mezi tyto instituce patří Prefektura, 

Conseil Régional  a DRAF. Prefektura v čele s prefektem je spíše formální. Prefekt dohlíží 

nad správou regionu a je to jakási „prodloužená ruka“ státu. Státní úředník zastupující stát 

v regionu, který je do funkce jmenován prezidentem republiky. Z pohledu vyjednávání 

reformy SOT s vínem neměla Prefektura silný vliv na stanovisko regionu a ani se nijak zvlášť 

na jeho vytváření nepodílela. V případě Conseil régional byla situace trochu jiná. Na tvorbě 

stanoviska se Regionální rada podílela, ale nelze tvrdit, že by v této věci byla příliš aktivní.  

A jak vlastně funguje Regionální rada, jaké jsou její kompetence a s kým a jakým 

způsobem vyjednávala RR při tvorbě stanoviska k reformě SOT s vínem? Vyjednávací proces 

RR se poměrně zásadně změnil v roce 2004 s novými zastupiteli a tím pádem i novým 

nastavením fungování některých procesů. Před rokem 2004 to bylo tak, že RR konzultovala 

stanoviska přímo s FRSEA, JAR, CHAR a dalšími. RR si vyslechla jejich projekty 

a stanoviska a porovnala je se stanoviskem regionu a dále pracovaly dohromady na sjednocení 

stanoviska. V roce 2007 byl už celý systém úplně jiný. Začala existovat jakási neformální 

instance – La Comité des concertation des organisations professionneles - CCOP (Výbor pro 

jednání profesionálních organizací), která sdružuje všechny reprezentanty regionálních 

zemědělských organizací společně a RR pak jedná pouze s tímto výborem. RR se s CCOP 

pravidelně setkávala. Na setkáních se řešily otázky a dopady reformy evropské vinařské 

politiky pro region a zájmy a stanoviska jednotlivých organizací.  

Jak již bylo uvedeno, od roku 1986 stoupl význam regionů ve Francii. Region se stal 

suverénním uskupením s plnou paletou pravomocí včetně pravomoci zvyšovat daně. RR 

získala kompetence ve třech klíčových činnostech určených od státu – 1) vysokoškolské 

vzdělávání v regionu, 2) plánování v oblasti LR, 3) ekonomický rozvoj regionu. Na tyto 

priority obdržela RR finanční rozpočet. RR tak každých 6 let připravuje strategii regionu, 

kterou prezentuje a předává ke schválení národním subjektům. V rámci strategie RR definuje 

ekonomické cíle regionu. Také v rozdělování financí SZP se stát už příliš neangažuje 

a nechává regiony spravovat rozpočet na zemědělskou politiku. Brusel tedy deleguje 

pravomoci na stát a stát zase na regiony. 

Co se týče vazeb RR na evropskou úroveň. RR nevyužívá k prosazování stanovisek 

žádné přímé vazby s Bruselem. Jak zmínil Francis Cabaud v rozhovoru: „stát je ve Francii 

nejdůležitejší a my jsme mu odpovědni, takže pro nás je to stále „passage obligatoire“ 
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(povinná cesta)“.94  A to i přes to, že má RR v Bruselu la Maison de la région Languedoc-

Roussillon (MRLR). Tato instituce funguje ale spíše na bázi získávání informací. V Maison 

de la région pracují dva agenti, kteří informace zjišťují a poté předávají dál. Tento dům ale 

funguje pro jakoukoli oblast regionu LR, takže není zaměřen specificky pouze na vinařství. 

V průběhu vyjednávání reformy SOT s vínem byl ale MRLR velmi důležitým zdrojem 

informací. Sám Francis Cabaud vidí celkově prosazování jednotného zájmu jako nemožné, 

jelikož podle něj je struktura vinařů a vinařské produkce ve Francii tak různorodá, že společné 

stanovisko za stát musí být vždycky velkým kompromisem. (Cabaud, 2007) 

Obecně RR není instituce, která by se ve vyjednávání reformy SOT s vínem nějak 

silně politicky angažovala. RR spíše sledovala své definované priority a cíle, tj. jde jí spíše 

o ekonomický rozvoj regionu, takže například o zvýšení prodeje vín z regionu. Role RR je 

bránit a podporovat vinaře regionu, ale spíše zajištěním určité ekonomické podpory regionu. 

Cíl RR je valorizovat vinařskou produkci, podporovat export stolních vín, podpořit celkově 

vinařské podniky v regionu pomocí kvalitní obchodní strategie. Pro zajímavost do oblasti 

vinařství plynulo v roce 2007 v rámci rozpočtu regionu 35 milionů eur.  

V rámci regionu v záležitosti vyjednávání reformy SOT s vínem se RR účastnila debat 

s ostatními uskupeními, kontrolovala je, ale nikam samostatně pozici neprosazovala. RR své 

stanovisko komunikovala s národní úrovní a to nejen se státní složkou, kde dle slov pana 

Cabauda pozici RR nikdo nijak zvlášť nereflektoval, ale také s národní asociací regionů 

(Association national des regions), kde se také snažili vytvořit společnou pozici za 

francouzské regiony. Vzhledem k různorodosti požadavků jednotlivých regionů to bylo ale 

velmi komplikované. Navíc zásadní bylo stále vyjednávání se státem. RR je povinna se mu 

zodpovídat a všechna stanoviska a kroky mu sdělovat. 

Kromě Prefektury a Regionální rady zastupuje veřejnou moc ještě organizace DRAF. 

Tato organizace je jakýsi intervenant Ministerstva zemědělství v regionu. Organizačně spadají 

pod ministra zemědělství a dále pak pod místní prefekturu. Tyto organizace vznikly dekretem 

z 28. prosince 1984 plynoucího ze zákona o decentralizaci a dekoncentraci z roku 1982. Je to 

ale spíše instituce kontrolní. Dohlíží, zda zemědělci v regionu respektují životní prostředí, zda 

dodržují jednotlivá opatření atd. Například CHAR vnímá DRAF jako efektivní instituci, 

protože není třeba s každým požadavkem jezdit do Paříže, stačí se pouze obrátit na DRAF. 

CHAR představila DRAF své stanovisko v dané věci a DRAF vše předala na národní úroveň. 

                                                 
94 Interview s Francisem Cabaud, zástupce Conseil Régional, chargé de la Viticulture.  Montpelier. 26. 11. 2007 
 



147 
 

Na stejném principu funguje DDAF na úrovni departementální. Kromě již řečeného má ještě 

DDAF na starosti vedení zemědělských statistik v departementu. DRAF a DDAF jsou 

v regionu velmi důležité organizace, ale v rámci evropských politik plní spíše roli 

implementační a kontrolní, než, že by předávaly a prosazovaly stanoviska regionu na národní 

úroveň. 

Velmi identické byly vazby těchto tří institucí veřejné moci také na departementální 

úrovni. Na úrovni departementální se jednalo o instituce DDAF, Conseil géneral a prefektury 

v jednotlivých departementech.  

Obecně probíhal vyjednávací proces reformy SOT s vínem v rámci LR horizontálním 

i vertikálním směrem. Pokud jde o horizontální směr, tak jednotlivé lokální syndikáty 

komunikovaly napříč a sdělovaly si svá stanoviska. Byly zde i výjimky – organizace, které se 

snažily svá stanoviska sjednotit a pokračovat na národní úroveň s již společným stanoviskem. 

Jednalo se konkrétně o organizaci Inter Sud de France, která zastupuje čtyři regionální 

syndikáty reprezentující, jak kvalitní vína AOC, tak stolní a zemská vína regionu a dále pak 

organizaci CAF na regionální úrovni, která sjednocovala stanovisko FRSEA, CRJA, CHAR 

a zástupců privátního sektoru.  

Jelikož FDSEA a FRSEA mají i na lokální úrovni stále stejné poslání a to 

reprezentovat všechny zemědělce, je pro tyto organizace velmi složité hledat stejný postoj se 

specializovanými syndikáty na úrovni lokální a tak se o to většinou ani nepokouší a spíše na 

departementální úrovni komunikují se svými sesterskými syndikáty z jiných departementů 

uvnitř jednoho regionu. V rámci vertikálního kanálu komunikace pak většina syndikátů 

komunikuje jen se svým zastřešujícím syndikátem na národní úrovni. Nikdo z dotázaných 

nepotvrdil, že by jejich organizace zkoušela z regionální či departementální úrovně 

komunikační kanály rovnou do Bruselu. Pevnější a efektivnější je stále vazba na národní 

syndikát. 

Navíc provázanost jednotlivých syndikátů na departementální, regionální a národní 

úrovni není pouze ideová, ale také personální. Například propojení struktur FDSEA-FRSEA-

FNSEA funguje následujícím způsobem: „členové z jednotlivých kantonů se sdruží do 

organizace FDSEA, departementální organizace pak vysílají určitý počet reprezentantů do 

struktury regionální FRSEA a ta dále posílá své zvolené zástupce na národní úroveň, tj. do 

FNSEA.“ (Gibelin, 2007) Personální propojení je tedy silné a může se stát, že jedna osoba 

zastupuje organizace na více úrovních. Tak tomu bylo například v případě pana Oliviera 
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Gibelina, který byl nejen prezidentem FRSEA de Languedoc-Roussillon, ale zároveň 

zástupcem FDSEA 30 (departement Hérault).  Stejně tak Xavier de Volontat, který byl v době 

výzkumu prezidentem národní organizace VIF (nezávislých vinařů), byl z departementu Aude 

(pozn. aut. jeden z departementů regionu Languedoc- Roussillon), takže region LR mohl mít 

velmi silnou podporu. 

Lokální struktury FRSEA a FDSEA vyjednávaly své regionální stanovisko především 

se svou národní organizací FNSEA. V horizontální rovině ale své pozice projednávaly také 

s lokálními agrárními komorami, vinaři družstevníky, nezávislými vinaři a s Conseil Régional 

a Conseil Général. Hlavní základní diskuze se ale děly v rámci všech FDSEA a poté 

stanoviska prostupovala nahoru organizací k národní úrovni. Stanovisko FDSEA a FRSEA 

bylo velmi podobné národní pozici celé organizace. Pouze některé pozice byly regionálně 

odlišné jako například zákaz přidávání sacharózy, se kterým FRSEA regionu LR na rozdíl od 

celonárodní organizace souhlasila.   

Dalším regionálním aktérem byla regionální agrární komora (CHAR). Tato organizace 

také používala více komunikačních kanálů. Tím hlavním byl ale intervenant v Paříži, který 

byl členem národní organizace APCA, v rámci níž reprezentoval zájmy a pozice LR. Tato 

osoba také jezdila do Bruselu a komunikovala pak zjištěné informace zpět do regionu. Opět je 

zde vidět, že stanoviska jsou předávány na všech úrovních po řetězci dané organizace. CHAR 

je ale v tomto ohledu zároveň trochu výjimkou, protože i na úrovni FNSEA měla jednu osobu 

na získávání informací o dění na národní úrovni, což je oproti dalším organizacím jiné.  

CHAR dále slouží k tomu, aby komunikovala informace směrem k departementálním 

organizacím. Co se týče spolupráce na regionální úrovni, CHAR komunikovala svá 

stanoviska převážně s FRSEA a CRJA. Celkově je ale CHAR spíše technická instituce, ne 

politická, jak již bylo řečeno při popisu organizace na národní úrovni. Proto CHAR vnímala 

i reformu spíše prizmatem technickým, tj. jaký bude technický dopad reformy. CHAR 

vytvořilo stanovisko, a pak ho komunikovalo právě s FRSEA, která pak mohla politicky 

pomoci, mohla ovlivnit tvorbu stanoviska a bránit zájmy regionu.  

CHAR nepoužívala žádnou přímou cestu do Bruselu, dle slov Christel Chévrier, 

zástupce této regionální organizace, tato cesta ani neexistovala. I přesto ale CHAR již 

zaznamenala úspěch v prosazování svých stanovisek a projektů95. Prakticky celý proces 

vyjednávání vypadal tak, že CHAR představila stanoviska technického charakteru týkající se 

reformy SOT s vínem, jehož zavedení by mohlo regionu prospět či naopak. Tato stanoviska 
                                                 
95 Například v projektu rekonverze (přeměny) vinné révy, který bude v budoucnu spuštěn. 
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pak předala FRSEA, ta potom tuto pozici prosazovala na FNSEA a až poté přes FNSEA se 

dané stanovisko dostalo přes kabinet ministra zemědělství na evropskou úroveň a současně 

FNSEA prosazovala dané stanovisko v organizaci COPA-COGECA. Z toho vyplývá, že 

ačkoli CHAR nelobovala přímo, celý proces funguje a dostala svoje stanovisko na evropskou 

úroveň.  Dle slov zástupkyně CHAR, Christel Chevrier, byla reforma SOT s vínem čistě 

politická věc, na tvorbě stanoviska a jeho prosazování se tak spíše podílela organizace 

FRSEA a zástupci VINIFHLOR. Regionální agrární komora přispěla spíše okrajově 

v otázkách technických. CHAR spíše funguje na opačném směru komunikačního kanálu. 

Chce vědět, co se chystá a co to pro ně bude znamenat. CHAR nemá přímou možnost ovlivnit 

dění v Bruselu. Jejich chvíle spíše přichází, když už je zajištěna obálka s určitým přídělem pro 

stát na danou oblast, například vinařství. Pak začíná souboj o příděl financí do jednotlivých 

regionů a departementů, takže CHAR musí napsat projekt a snažit se získat co nejvíce 

finančních prostředků do regionu.    

Na departementální úrovni se podílí na tvorbě stanoviska k reformě SOT s vínem opět 

odnože svých regionálních a národních organizací. Většina z těchto organizací byly prvními 

z celé organizace a tvořily jakési základní kameny svých regionálních organizací a poté 

i národních konfederací. Departementální agrární komory (CHAD) jsou tímto základem celé 

struktury a jsou také pro národní úroveň poměrně důležité. Proto se při komunikaci reformy 

často stalo, že departementální struktura vyjednávala přímo s národní organizací. 

Departementální agrární komory nefungují na principu příspěvků, ale daní. Zemědělci platí 

daně, které jdou departementální agrární komoře. Pak jsou tito zemědělci voleni na základě 

všeobecného volebního práva do řídících funkcí CHAD a poté i do vyšších struktur. Jak 

zmínila Christel Chevrier, zastupující agrární komory na departementální a regionální úrovni: 

„CHAD je takový malý stát na úrovni departementální“. (Chevrier, 2007) CHAD 

spolupracovala v rámci vyjednávání na úrovni departementální s Generální radou (CG). V CG 

ale nejsou příliš velcí technici, stejně jako v radě regionální. Jsou to spíše politici a finančníci, 

takže jednali jen o některých konkrétních oblastech reformy SOT s vínem. Regionální rada 

a potažmo i generální rada jsou ale pro agrární komory důležití regionální partneři, protože 

jim mohou vyčlenit finanční prostředky pro určitou technickou úpravu, která prospěje 

vinařství v oblasti.  

Dalším syndikátem, který se také objevuje na lokální úrovni, je organizace mladých 

zemědělců. Lokální odnože organizace CNJA (Národního centra mladých zemědělců), tj. 

CRJA a CDJA velmi úzce spolupracovaly hlavně s FRSEA a FDSEA. Další organizace na 
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lokální úrovni, se kterými mladí zemědělci vyjednávali, byly agrární komory a zástupci 

veřejné moci v regionu. Z úrovně departementální se CDJA sdružují do uskupení 

regionálního CRJA. Stanovisko k reformě připravoval regionální syndikát za všechny 

departementy společně. Tato regionální organizace se snažila zajistit zástupce za region LR 

v představenstvu CNJA. Ten pak prosazoval na národní úrovni jejich požadavky. 

V představenstvu ale samozřejmě nebylo místo pro zástupce ze všech regionů, takže to bylo 

velmi prestižní místo. Z toho také vyplývá názor zástupců lokální organizace, že je pro ně 

efektivnější prosazovat zájem přes jejich národní organizaci, která pak komunikuje 

s ministerstvem než pokoušet se kontaktovat ministerstvo přímo.  

Kromě již naznačených komunikačních vazeb mezi FRSEA, CHAR a dalšími 

organizacemi existuje jak na regionální, tak na departementální úrovni opět instituce CAF. 

Jedná se o lokální odnože Conseil de l’agriculture franҫaise  (CAF), tzn. CAF Régionale 

a CAF départementale. CAF na lokální úrovni sdružuje FRSEA a CRJA, dále Fédération 

régionale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (FRMCCA – zástupci 

privátního sektoru). Přidruženým členem této instituce je také lokální agrární komora. Lokální 

organizace CAF z regionu LR zaznamenala hmatatelný úspěch, když francouzský ministr 

zemědělství Michel Barnier obhajoval některé body v rámci reformy OCM, které byly 

vypracovány a navrženy právě organizací CAF z tohoto regionu. Je zde tedy zřetelný velký 

význam a dosah této organizace. 

Jak již bylo řečeno, také specializované syndikáty mají své lokální organizace. Jednou 

z nich je regionální organizace družstevních vinařů FRCV, která sdružuje družstevníky z pěti 

departementů – Aude, Hérault, Gard, Roussilon a Pyrenées Orientales, reprezentuje přibližně 

čtvrtinu vinařů družstevníků Francie. Jejich produkce tvoří převážnou část vinařské produkce 

regionu LR. Vyjádřeno procenty je tato hodnota 62%, což poukazuje na důležitost této 

organizace v regionu. Tato regionální organizace ale ve srovnání s národní konfederací 

pracuje spíše na lokálních tématech, ale s CCVF se setkávají a jednají každý měsíc a diskutují 

otázky sociálního, finančního, ekonomického a mezinárodního charakteru. V době 

vyjednávání reformy SOT s vínem se potkávali velmi pravidelně a vyjednávali stanoviska 

vinařů družstevníků v regionu na úrovni národní. Co se týče vertikální komunikace FRCV, 

dodržovaly spíše vzorec, který byl zmíněn v minulém odstavci. Neprosazovaly samy zájmy 

na evropské úrovni, ale spíše komunikovaly se svou základnou CCVF na národní úrovni, 

která pak používala „své páky“ na úrovni evropské ve formě COOP de France, COPA-

COGECA a dalších individuálních kanálů do evropských institucí. Komunikace opačným 
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směrem také fungovala přes úroveň národní, tj. informace z Bruselu se k FRCV dostávají přes 

CCVF. Oproti tomu horizontální komunikace byla velmi různorodá. FRCV komunikovala 

a vyjednávala jak s veřejnou mocí, tak s ostatními nevládními organizacemi. Vládní instituce 

zde prezentovaly DRAF a Conseil Régional, se kterou vyjednávali dle slov Nadine Amorim 

nejvíce. Další nevládní organizace, které byly v rámci aktivní spolupráceCCVF konkrétně 

zmíněny byly následující: Comité regional de l’INAO, Vinifhlor, FVILR - Fédération des 

vignerons indépendants du Languedoc-Roussillon, INTER OC – vins de pays d’Oc – syndikát 

vinařů produkujících stolní a zemská vína regionu.  

Dalším regionálním syndikátem, který funguje na podobné bázi jako FRCV 

a zastupuje také část vinařů, je FVILR – regionální organizace nezávislých vinařů. Tato 

organizace prezentuje v rámci regionu LR přibližně 5000 nezávislých vinařů.96 Stejně jako 

v případě vinařů družstevníků je to odnož hlavní národní organizace VIF a v rámci 

vertikálního směru komunikace vyjednávala stanovisko pouze s hlavní základnou VIF na 

národní úrovni. Úkolem FVILR je mimo jiné předávat úkoly na úroveň departementální 

a zajišťovat koordinaci činností departementálních federací. Cílem této organizace je také ve 

směru horizontální komunikace vyjednávat regionální pozici s ostatními subjekty na stejné 

úrovni. Během vyjednávání reformy SOT s vínem FVILR nejvíce vyjednávala na regionální 

úrovni s vinaři družstevníky. Jsou oblasti, ve kterých měly tyto dvě organizace velmi 

protichůdné názory, ale v některých bodech nalezly shodu, proto se snažily mít alespoň 

v některých otázkách společné stanovisko. Organizace FVILR také komunikovala s CHAR, 

FRSEA a Conseil Régional a stejný systém uplatňovali též na departementální úrovni 

s ostatními departementálními organizacemi a institucemi. Dotázaní, jak z regionální, tak 

z departementální organizace se ale shodli, že žádné společné stanovisko či nějaký souhrnný 

dokument na těchto lokálních úrovních nezpracovávali. Dle jejich slov by to na tak nízké 

úrovni nemělo smysl. Za tyto lokální organizace tak poslali do Bruselu pouze pár návrhů 

a připomínek k reformě. Společné stanovisko bylo pak připravované až na národní úrovni 

z návrhů a připomínek všech regionů. Departementální federace nezávislých vinařů je zásadní 

v přímé komunikaci s přispěvateli. Je pro vinaře zprostředkovatelem vazby s národní 

konfederací.  

Na úrovni regionální byla také významným hráčem organizace Inter Sud de France, 

která v podstatě sdružuje čtyři departementální aktéry a v průběhu vyjednávání vinné reformy 

vytvořila jejich společné stanovisko, které pak prosazovala dále na úroveň národní. Inter Sud 

                                                 
96 Interview se zástupcem FVILR. (jméno neuvedeno)  Montpelier. 26. 11. 2007 
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de France seskupuje departementální organizace, které zastupují producenty kvalitních vín 

AOC z regionu LR. Jmenovitě Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) 

a Conseil Interprofessionnel des Vins de Roussillon (CIVR) a dále pak organizaci Inter Oc, 

která zastupuje vinaře vyrábějící stolní a zemská vína. Posledním čtvrtým členem této 

organizace je regionální delegace organizace ANIVIT. Toto uskupení je jediným pokusem 

v rámci regionu a departementů o vytvoření společného stanoviska alespoň mezi některými 

syndikáty a společně ho pak prosazovat na národní úrovni. Tím pádem departementální 

struktury jako například CIVL, CIVR a Inter Oc vyjednávály současně také na regionální 

úrovni s ostatními aktéry. V tomto případě se tedy jednalo o více směrnou komunikaci 

vertikálním směrem a ne pouze se svými syndikáty na jiných úrovních jako tomu bylo 

v případě syndikátů družstevních a nezávislých vinařů či univerzálních zemědělských 

syndikátů a organizací.  

Některé organizace a syndikáty byly ještě v rámci departementu rozděleny na kantóny 

a obce. Toto rozdělení bylo ale efektivní spíše v minulosti pro lepší přehlednost v době, kdy 

byl opravdu velký počet zemědělců. V současné době zemědělců naopak ubývá a toto 

rozdělení je bráno spíše jako symbolické.   

 

2.3.2.6 Shrnutí a srovnání vyjednávání na lokální úrovni s konceptem MLG 

V procesu vyjednávání stanovisek k reformě SOT s vínem na lokální úrovni lze 

identifikovat určité specifické rysy chování, které lze generalizovat na většinu zapojených 

aktérů. Jedná se o tyto charakteristiky: 

• Zapojené organizace vyjednávaly v horizontálním směru většinou pouze v rámci 

své organizační linie na všech úrovních. 

• Při prosazování svých stanovisek nikdy nevyjednávaly napřímo na evropské 

úrovni. Neobcházely národní úroveň. 

• Velmi často je na lokální úrovni jedna osoba členem několika různých uskupení. 

• departementální organizace mají tradičně poměrně velký význam a mnohé 

organizace na této úrovni využívají přímých spojení do národních institucí bez 

regionálního mezistupně.  
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Schéma celé politické sítě aktérů zapojených do procesu vyjednávání reformy SOT 

s vínem ve Francii je znázorněno v příloze č. 4. Část schématu se věnuje také lokální úrovni 

vyjednávacího procesu. 

Níže zpracovaná tabulka č. 7 konfrontuje specifika chování zapojených aktérů na 

lokální úrovni identifikovaná na základě provedených rozhovorů se znaky konceptu MLG. 

Jednotlivé znaky a jejich srovnání se skutečným případem procesu vyjednávání reformy SOT 

s vínem na lokální úrovni jsou nejdříve bod po bodu detailně vysvětleny v textu a až poté 

převedeny do tabulky. 

 Prvním definovaným znakem konceptu MLG a také politické sítě je fakt, že aktéři 

zapojeni do procesu jsou, jak z veřejné, tak z neveřejné sféry. Na regionální 

i departementální úrovni byly do vyjednávání zapojeni aktéři, jak z veřejné, tak 

z neveřejné sféry, kteří se setkali v jedné politické síti a vyjednávali společné 

lokální stanovisko. V tomto ohledu daný případ potvrzuje koncept MLG. 

 Vyjednávání stanovisek k reformě mělo jednoznačně hierarchické uspořádání, 

které postupovalo od roviny departementální, přes stupeň regionální na národní 

úroveň. V tomto směru se tedy chování lokálních aktérů neslučuje s dalším 

znakem konceptu MLG, kterým je nehierarchické uspořádání. 

 Proces vyjednávání probíhal mezi aktéry na stejné úrovni a zároveň mezi aktéry 

napříč úrovněmi. Vyjednávání se tedy uskutečňovalo jak horizontálním, tak 

vertikálním směrem, jak popisuje koncept MLG.  

 Spojení s nadnárodní úrovní fungovalo v tomto případě nejen přes vládu, ale také 

přes daný syndikát či jinou organizaci na národní úrovni. Většina 

departementálních a regionálních organizací využívala právě komunikační kanál 

přes svou národní zastřešující organizaci. Výjimkou byla Regionální rada, která 

měla svůj přímý kontakt na evropskou úroveň přes Maison de LR („Dům regionu 

LR“). Ta však tento kontakt nevyužívala k prosazování svých zájmů, ale pouze 

k získávání informací z Bruselu. Kromě Regionální rady nikdo z dotazovaných 

nepotvrdil přímou vazbu na evropskou úroveň. Všichni popsali komunikační kanál 

přes svou národní organizaci jako efektivnější. 

 Podle všech dotázaných aktérů na lokální úrovni, kteří se zapojili do vytváření 

stanoviska k reformě SOT s vínem, zastával naprosto klíčovou roli ve vyjednávání 

stát a všechny organizace s jeho zástupci velmi aktivně vyjednávali. V tomto 
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případě tedy rozhodně nedocházelo k omezení národní suverenity, což neodpovídá 

dalšímu z rysů konceptu MLG. 

 Pokud jde o rozložení autorit a pravomocí v rámci jednotlivých úrovní, většina 

pravomocí je stále na nejvyšší úrovni, tím spíše jde-li o silný francouzský stát. 

Regionální rada dostala některé okruhy jako například ekonomický rozvoj regionu 

na starosti přímo, ale stále se musí zodpovídat přímo státu. Jak bylo řečeno 

v rozhovoru se zástupcem RR i při vyjednávání s evropskou úrovní je stále ta 

národní úroveň povinná zastávka („passage obligatoire“). Další znak konceptu 

MLG tak zůstává nepotvrzen. 

 V případě domácí a mezinárodní politiky, již nedochází k jednoznačnému 

oddělení. Na lokálních úrovních již jednotlivé organizace vyjednávají stanoviska 

k evropským otázkám jako v případě reformy SOT s vínem a poté je protlačují 

přes národní úroveň. V tomto bodě panuje shoda mezi chováním zapojených 

aktérů a testovaným konceptem MLG. 

  Dalším znakem konceptu MLG má být to, že zájmové skupiny ovlivňují národní 

a evropské instituce odděleně. Na úrovni regionální nebylo toto tvrzení potvrzeno, 

jelikož všechny dotázané subjekty odpověděly, že pro ně je zásadní vyjednávání 

přes jejich zastřešující organizaci a přes tuto organizaci s ministerstvem.  

 Posledním zkoumaným rysem konceptu MLG je fakt, že v evropeizovaném 

prostředí neprobíhá vyjednávání aktérů na jednotlivých úrovních pouze s aktéry na 

nejbližších nižších či vyšších úrovních. Tento znak byl potvrzen u poloviny 

dotazovaných na lokální úrovni. Aktéři na regionální úrovni tento fakt nepotvrdili, 

protože, až na výjimky (RR) s evropskou úrovní přímo nekomunikovali, takže 

vždy vyjednávali s úrovněmi sousedními, tj. buď s departementální nebo s národní 

úrovní. Naopak kvůli tradičně silnému postavení departementů ve francouzské 

struktuře, organizace na departementální úrovni tento jev potvrdily. 

Departementální aktéři občas „přeskakují“ úroveň regionální a některé otázky 

vyjednávají přímo s národními organizacemi.  
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Tabulka č. 7 – Srovnání principů MLG s chováním aktérů na lokální úrovni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 
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2.3.3 Vliv specifik Francie na použitelnost konceptu MLG 

V rámci praktické části disertace byl proveden výzkum chování aktérů zapojených do 

vyjednávání francouzského stanoviska k reformě SOT s vínem na úrovni departementální, 

regionální, národní i evropské. V příloze č. 4 je znázorněna politická síť aktérů zapojených do 

vyjednávacího procesu reformy SOT s vínem ve Francii. Data získaná z provedených 

rozhovorů a celkové analýzy byla konfrontována se znaky konceptu MLG. V rámci tohoto 

srovnání nebyly některé znaky konceptu MLG na tomto konkrétním případě potvrzeny. 

Příčiny tohoto výsledku lze najít ve velmi silném vlivu francouzských specifik, která působila 

na funkčnost konceptu MLG.  Vliv jednotlivých specifik na znaky konceptu MLG je popsán 

v této kapitole.  

Aby bylo možné vysvětlit vliv jednotlivých specifik, je třeba nejdříve identifikovat 

znaky konceptu MLG, které nebyly ve většině případů v rámci případové studie potvrzeny. 

Jedná se o tyto znaky: 

• uspořádání a vyjednávání úrovní je nehierarchické, 

• stát nezastává klíčovou roli v procesu prosazování zájmů 

• omezení národní suverenity 

• pravomoci a autorita v členském státu není pouze na nejvyšší úrovni 

 

Dále je zde skupina znaků konceptu, která byla potvrzena přibližně v polovině 

zkoumaných případů. Jedná se o tyto rysy: 

 vliv na národní a evropské instituce probíhá odděleně 

 vyjednávání na jednotlivých úrovních neprobíhá vždy s nejbližší vyšší či nižší 

úrovní 

 

Hlavním specifikem, které v tomto konkrétním případě negativně působilo na 

funkčnost konceptu MLG, byla velmi silná pozice státu.  Etatický ráz francouzského 

politického a administrativního modelu významně ovlivnil chování aktérů zapojených do 

procesu vyjednávání. Ve spojení s dalšími specifiky, jakými jsou důležité postavení 

zemědělského sektoru ve Francii a také význam francouzského vinařského odvětví, bylo 

pravděpodobné, že francouzská vláda bude chtít silně zasahovat do vyjednávání této pozice. 

Posledním specifikem, které na vývoj této situace mělo vliv, je slabá pozice francouzských 

zájmových skupin vůči státu. Důsledkem všech těchto zmíněných vlivů a specifik tak bylo, že 



157 
 

zájmové organizace na národní i regionální úrovni využívaly spíše aktivity státu 

v prosazování společné pozice než, že by své zájmy samy aktivně prosazovaly přímo na 

úrovni evropské. Většině dotazovaných se cesta přes vládu zdála efektivnější.  

Francouzské organizace zkoumané v rámci této disertace tak potvrzují fakt, který 

popisuje také Perottino (Rovná, 2007, s. 42), že francouzské skupiny zaostávají v lobbingu ve 

srovnání s ostatními zeměmi, kde je tato forma prosazování zájmů mnohem rozšířenější. 

Přitom některé evropské instituce (EP a EK) jsou zájmovým organizacím velmi otevřené. 

Například pro EP je to i jeden ze způsobů, jak oslovit a získat případné voliče. Francouzské 

organizace tento způsob prosazování zájmů v době vyjednávání reformy SOT s vínem příliš 

nevyužívaly. Perottino dále popisuje francouzskou situaci takto: „Francouzské reprezentace 

zájmů u institucí EU přicházejí většinou relativně pozdě a jsou méně intenzivní než například 

v případě Německa, což potvrzuje obtížnost adaptace francouzských profesních organizací na 

evropský systém prosazování zájmů.“ Tento fakt právě motivuje organizace spíše 

k vyjednávání s národní vládou. Nelze ale tvrdit, že by francouzské organizace kontakt 

s evropskou úrovní vůbec neměly, ba naopak. Pokud ale tento kontakt mají, využívají ho 

spíše v opačném směru, tzn. na získávání informací o tom, co se na evropské úrovni chystá.  

Dalším specifikem, které v tomto případě ovlivnilo funkčnost konceptu MLG, je 

jednoznačně názorová nejednotnost vinařských zájmových skupin. Situace ve vinařském 

sektoru je totiž charakteristická nejen vysokou početností zájmových skupin, což komplikuje 

tvoření společné pozice, ale také jejich velkou názorovou roztříštěností. To vše dohromady 

pak velmi oslabuje pozice zájmových skupin ve vinařském sektoru. I z tohoto důvodu většina 

organizací raději vyjednává svá stanoviska s ministerstvem, než v rámci COPA-COGECA či 

jiných institucí na evropské úrovni, kde se za Francii profilují ještě jiné organizace. Ve 

Francii je mnoho univerzálních i specializovaných syndikátů. Některé zájmové organizace 

podporují pouze mladé vinaře, některé zase vinaře družstevníky či nezávislé vinaře. Podle 

jejich zaměření se liší jejich postoje k reformě SOT s vínem. Hlavním problémem byl právě 

fakt, že Francie byla pak na evropské úrovni prezentována několika zastřešujícími 

organizacemi a tím pádem i několika rozdílnými postoji k reformě SOT s vínem. Z tohoto 

pohledu bylo efektivnější vyjednávat společné stanovisko s ostatními organizacemi již na 

úrovni národní.   

V kapitole věnující se specifikům a charakteristikám Francie bylo uvedeno ještě 

několik dalších specifik, u kterých se nepředpokládal vliv na funkčnost konceptu, ale spíše 

pozitivní vliv na potvrzení konceptu. Jednalo se o tato specifika:    
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• administrativně-správní členění a postupná decentralizace Francie 

• dlouhodobé členství Francie v EU a postoj k SZP 

• zázemí Francie v nadnárodních organizacích 

 

Administrativně-správní členění a jeho vývoj měl nakonec vliv na koncept MLG 

pouze částečně. Silné postavení departementů oproti regionům vyplývající právě 

z historického členění podpořilo tvrzení konceptu MLG, že aktéři na některých úrovních 

nejednají pouze s nejbližšími úrovněmi. Právě organizace na departementální úrovni občas 

přeskakovaly regionální organizace a vyjednávaly přímo s národními organizacemi. U aktérů 

na jiných úrovních se ale toto tvrzení nepotvrdilo.  

Dalším aspektem vývoje administrativně-správního členění ve Francii, který mohl 

potvrdit koncept MLG, byly změny, které proběhly v 80. letech 20. století. Na jejich základě 

vzrostl význam regionů, čímž byla zajištěna určitá větší autonomie v rozhodování místních 

samospráv. Dalo se tedy předpokládat, že tento vývoj bude mít pozitivní vliv na koncept 

MLG a zajistí posílení regionální pozice v procesu vyjednávání. Tento předpoklad se ale 

ukázal jako mylný, jelikož regionální zástupci veřejné moci tento předpoklad vůbec 

nepotvrdili. Naopak pouze upozornili na silnou roli státu a národní úrovně, které se 

zodpovídají a vyjednávají s ní společná stanoviska.   

Také dlouhodobé členství v EU mělo spíše „nahrávat“ znakům konceptu MLG. 

Provedené rozhovory to však nepotvrdily. Francouzské zájmové skupiny se nijak zásadně 

v evropské dimenzi neukotvily a stále spíše využívají komunikační kanál přes vládu. Jak již 

bylo řečeno v předchozích odstavcích, francouzské organizace nejsou v lobbingu zkušené 

a zaostávají za jinými organizacemi z ostatních členských zemí. Situaci zjevně nepomáhá ani 

silné zázemí francouzských zástupců v nadnárodních organizacích. Tyto kanály jsou 

využívány více pro získávání informací než pro prosazování zájmů.  

Závěrem lze říci, že všechny principy konceptu MLG nebyly na případu vyjednávání 

reformy SOT  s vínem ve Francii jednoznačně prokázány. Pouze některé rysy tohoto případu 

byly shodné s konceptem. Neshodu s ostatními rysy konceptu zapříčinila některá silná 

specifika státu a to především silná pozice státu vůči slabé pozici zájmových skupin, které 

navíc trpí názorovou roztříštěností a dále významnost zemědělského, potažmo vinařského 

sektoru, která zajistila velkou zainteresovanost „silného“ státu, který raději koordinoval a 

kontroloval ostatní aktéry. 
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Pro práci s konceptem MLG lze doporučit zakomponovat do této mezzo teorie 

specifika členských zemí či alespoň upozornit na roli specifik jednotlivých států, které mohou 

daný případ narušit.  Koncept s těmito specifiky nepracuje, ale mohou na jeho použitelnost 

mít zásadní vliv, jak bylo prokázáno tímto konkrétním francouzským případem vyjednávání 

stanoviska k reformě SOT s vínem. Jelikož na francouzském případu nebyly všechny principy 

konceptu MLG prokázány, je v rámci disertace uskutečněn ještě malý exkurz do případu 

vyjednávání reformy SOT s vínem v České republice (ČR) za účelem ověření principů také na 

tomto případu. Práce je tedy rozšířena o stručnější kapitolu věnující se případu ČR, tj. 

aktérům zapojených do procesu a specifikům ČR, která by opět mohla použitelnost konceptu 

ovlivnit.      
 

2.4 ČESKÁ REPUBLIKA – VÝZKUMNÝ EXKURZ 

Jelikož v případě Francie nedošlo k jednoznačnému potvrzení konceptu MLG, byl 

proveden podobný výzkum, ale v menším rozsahu, také v České republice. Koncepce 

výzkumu i kapitoly je stejná, pouze méně podrobná než v případě Francie. Nejdříve je stručně 

charakterizován vinařský sektor v ČR, poté identifikována specifika země, která by mohla mít 

vliv na případné nepotvrzení konceptu a dále je popsán postoj ČR k reformě SOT  s vínem. 

Následně jsou definováni všichni aktéři, kteří se zapojili do procesu vyjednávání, 

a identifikovány vazby mezi nimi. Na konci kapitoly je koncept MLG opět srovnán s tímto 

konkrétním případem a dále jsou shrnuty dílčí závěry vyplývající z analýzy provedených 

rozhovorů a srovnání s konceptem MLG. 

 

2.4.1 Vinařský sektor ČR 

Odvětví vinařství a vinohradnictví nehraje z ekonomického hlediska v národním 

hospodářství ČR důležitou roli. Také z pohledu zemědělské výroby stojí vinařství spíše na 

okraji zájmu. Vinařství má ale v ČR dlouholetou tradici, a proto je tomuto odvětví přikládán 

určitý význam. Vinařství v ČR je založeno spíše na výrobě vín jakostních z tradičních odrůd 

vinné révy. Produkční potenciál vinic v ČR byl v roce 2007 celkem 19 646,7 ha, z toho 

osázených vinic bylo 17 661,7 hektarů. Zbytek tvořily vyklučené vinice, státní rezerva 

a území s právem na opětovnou výsadbu (MZe, 2008) Věkovou strukturu těchto vinic ukazuje 

graf č. 7. Z celkové osázené plochy vinic tvořily dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu 

třetinu moštové modré a zanedbatelný podíl 0,57 % připadal na stolní a podnožové odrůdy. 
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Graf č. 7 – Věková struktura vinic v ČR k 31. 12. 2007 

 

Zdroj: MZe ČR, Situační a výhledová zpráva. Réva vinná a víno. (duben 2008) 

Co se týče velikosti jednotlivých vinařských hospodářství, je tato struktura v ČR velmi 

nerovnoměrná. Více než 76% zemědělců obhospodařuje vinice s plochou do 0,2 hektarů, 

které tvoří 11,3 % z celkové plochy vinic ČR. Oproti tomu pouze 4,2 % vinařů hospodaří na 

vinicích větších než 1 hektar a tyto vinice zabírají 73% plochy vinic ČR. (Mendlova 

zemědělská a lesnická univerzita v Brně a SV ČR, 2006) 

Výnos v roce 2006 činil 3,71 t/ha a celkový objem sklizně v roce 2006, tedy těsně před 

reformou SOT  s vínem, představoval 57 635 tun.97 V roce 2007 se objem sklizně oproti roku 

2006 zvedl o 72%. Tento nárůst byl způsoben rozšířením plochy vinic o 10% a také zvýšením 

výnosu na hektar o 57%. Pro lepší představu dlouhodobějšího vývoje plochy vinic v ČR je 

níže k dispozici tabulka č. 8 zachycující vývoj ploch a sklizní vinných hroznů v letech 1996 – 

2007 v ČR. 

Tabulka č. 8 – Vývoj ploch a sklizní vinných hroznů v ČR 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

plocha (ha) 11 540 11 183 11 232 11 110 11 236 11 317 10 794 11 825 12 967 14 247 15 519 17 008 
sklizeň (t) 69 694 35 758 55 172 67 073 66 937 68 346 56 682 67 412 69 733 62 597 57 635 99 030 

výnos (t/ha) 6,04 3,20 4,91 6,04 5,96 6,04 5,25 5,70 5,38 4,39 3,71 5,82 
 

Zdroj: MZe ČR, Situační a výhledová zpráva. Réva vinná a víno. (duben 2008) 

                                                 
97 Pro meziroční srovnání v roce 2005 byl výnos 4,39 tun/ha a objem sklizně 62 597 tun. (MZe, 2008) 
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Pokud jde o určení plochy vinic v ČR, polovina plochy je využívána k pěstování 

hroznů za účelem prodeje zpracovatelským podnikům. Hrozny ze čtvrtiny plochy vinic 

využívají přímo pěstitelé k výrobě vína. Zbývající plocha je nejasná. Pěstitel se rozhoduje ad 

hoc dle nabídky a poptávky v daném roce. Na plochách vinic byly v roce 2007 nejčastějšími 

pěstovanými odrůdami: Műller Thurgau (1868,5 ha), Veltlínské zelené (1782,5 ha), Ryzlink 

vlašský (1307,2 ha) z bílých odrůd a Svatovavřinecké (1525,4 ha), Frankovka (1260,4 ha), 

Zweigeltrebe (865,4 ha) a Rulandské modré (708,1 ha) z odrůd modrých. 

Dalším ukazatelem situace ve vinařském sektoru v ČR je spotřeba hroznů a vína v ČR. 

Dlouhodobě rostoucí trend spotřeby hroznů a vín v ČR zaznamenává tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9 – Vývoj roční spotřeby hroznů a vína vletech 1997 – 2006 

produkt/rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

stolní hrozny 
(kg/obyv.) 

2,1 2,2 2,6 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 4,1 4,2 

vína celkem 
(l/obyv) 

15,9 16 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,5 16,8 17,2 
 

Zdroj: MZe ČR, Situační a výhledová zpráva. Réva vinná a víno. (duben 2008) 

 

Zahraniční obchod s vínem zaznamenal v roce 2007 pozitivní trend. Celkový dovoz se 

meziročně zvýšil pouze o 1% na celkových 1 338 tis. hl, což činilo v přepočtu na koruny 

2 500 mil. Kč. Oproti tomu došlo k výraznému navýšení objemu vývozu vín přibližně o 84% 

především díky nárůstu vývozu na Slovensko. Celkový objem vývozu v roce 2007 činil 

85 182 hektolitrů v hodnotě 234 milionů korun českých. 

 

2.4.2 Specifika a charakteristiky ČR 

Také v rámci České republiky lze identifikovat specifika, která jsou pro daný stát 

charakteristická a mohla tak mít vliv na funkčnost konceptu MLG. Mezi tato specifika lze 

určitě zařadit historický kontext komunistického režimu, který byl spojen se silným 

centralismem. Mezi aktéry by tak mohlo být stále podvědomě zakotvené silné postavení státu. 

Od pádu komunistů sice do vyjednávání reformy SOT s vínem uplynulo už téměř dvacet let, 

v některých strukturách a vyjednávacích procesech je kontext doby minulé stále hmatatelný. 

Právě tento fakt by mohl narušit použitelnost konceptu MLG, který předpokládá velkou 
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svobodu v komunikaci mezi jednotlivými aktéry. V ČR by ale tuto svobodu mohl omezit 

určitý respekt vyšších úrovní a podvědomý „strach“ z důsledků, které by mohlo obcházení 

některých úrovní způsobit. Ačkoli se záhy po revoluci vyrojily snahy o decentralizaci státu, 

lze předpokládat, že vlivem dlouhotrvajícího centralismu za komunistického režimu bude 

trvat ještě několik dekád, než si aktéři na lokálních úrovních získají svou autoritu 

a provomoci.    

Dalším specifikem ČR je nezkušenost v prosazování zájmů na evropské úrovni 

plynoucí z poměrně krátkého členství v EU. Česká republika vstoupila do Evropské unie 

1. května 2004. Tedy jen necelé tři roky od počátku vyjednávání pravidel reformy SOT 

s vínem. Tento fakt by mohl zapříčinit sníženou aktivitu českých nevládních organizací na 

evropské úrovni, jelikož jejich vazby ještě nejsou tak ustálené a komunikační kanály tak 

efektivní. Tím pádem by se pak mohla snížit motivace českých aktérů vyjednávat na evropské 

úrovni, což by negativně ovlivnilo funkčnost konceptu MLG. 

Dalším důležitým specifikem nebo spíše charakteristikou ČR, která částečně i souvisí 

s předešlým specifikem, je velikost státu a z ní plynoucí nevýhodná pozice při vyjednávání 

evropské legislativy.  Tuto slabou pozici ve vyjednávání mohou pociťovat také nevládní 

organizace, které za daný stát vystupují, a proto může být tímto specifikem jejich chování 

ovlivněno a posléze narušen i celý koncept MLG. 

V neposlední řadě mohl tento případ ovlivnit také fakt, že vinařský sektor nehraje 

v celém národním hospodářství ČR tak důležitou roli. I z hlediska zemědělské výroby stojí 

vinařství spíše na okraji zájem, protože nemá takový objem výroby jako například ve Francii. 

Vinařství má v ČR spíše dlouholetou tradici než ekonomicky významnou roli. 

Naopak pozitivním směrem mohl funkčnost konceptu ovlivnit fakt, že v České 

republice v době vyjednávání reformy SOT s vínem fungovala pouze jedna zastřešující 

organizace. Oproti Francii, kde těchto zastřešujících organizací působilo hned několik, což 

způsobovalo názorovou nejednotnost. Reálný vliv těchto specifik je zkoumán v samostatné 

kapitole č. 2.4.6. 

2.4.3 Postoj ČR k reformě SOT s vínem 

Česká republika byla proti zákazu přidávání řepného cukru do moštu. Tato procedura 

je hojně používána především v zemích EU, které se nacházejí v mírném pásu. Dle zástupců 

ČR je na stejném principu akorát s opačným efektem postaven také proces acidifikace 

(přidávání kyseliny vinné), který je praktikován v jižních zemích EU. V horších ročnících 
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pomáhá doslazování pozvednout kvalitu vína. Kdyby toto pravidlo začalo platit, museli by 

čeští a moravští vinaři dovážet zahuštěný mošt a jejich náklady na výrobu vína by se tak 

zvýšily. Paradoxem také je, že EU povolila dovoz galovaných vín z USA, do kterých je 

přidáváno až 30% vody a ve své vlastní legislativě pak navrhovala takové zásadní změny. 

ČR stejně jako Francie také nesouhlasila s uváděním odrůdy a ročníku na lahvích se 

stolním vínem. Argumentovala tím, že zákazníci už jsou zvyklí na současné označování 

a změna v označování by mohla ztížit jejich orientaci. 

Dalším sporným bodem z pohledu ČR byl přesun části financí do II. Pilíře, tj. rozvoje 

venkova. V návrhu totiž nebylo garantované, že přesunuté prostředky budou použity v sektoru 

vína. Česká republika také nepodporovala nastavený systém klučení ve spojení se zrušením 

zákazu nové výsadby. Dle ČR by tak mohlo dojít k tomu, že nevhodné vinice by s finanční 

podporou vyklučily a hned by na jejich místě byly po povolení výsadby udělány vinice nové. 

To by bylo možné vyřešit dodatkem, který by zakazoval obsazování starých vyklučených 

vinic novými vinicemi. (Hrabětová, 2007) 

Česká republika také nepodporovala destilaci vína v jakémkoliv rozsahu. Považovala 

to za neefektivní využívání finančních prostředků. Dle zástupců MZe ČR destilace měla 

pouze řešit sociální a hospodářské problémy jižního „křídla“ EU. (Králíček, 2012) ČR 

destilaci vína nepoužívá a dokázala si představit jiné způsoby využití peněz používaných na 

destilaci, například na zvýšení konkurenceschopnosti vín z EU. 

ČR podporovala rozdělení finančních prostředků EU podle poměrů ploch 

registrovaných vinic oproti rozdělení finančních prostředků do národních finančních rámců 

dle historického podílu vinic. Pokud jde celkově o čerpání financí do vinařského sektoru. ČR 

už třetí rok po vstupu do EU měla ve vinařském sektoru nejlepší čerpání podpor na hektar 

z celé EU. Čtvrtý rok po vstupu získala ČR pro své vinaře téměř 12 miliónů korun bez 

investic. Po reformě navrhovala Evropská komise 1,8 milionů pro ČR a zástupci ČR nakonec 

dojednali 2,9 milionů korun. (Králíček, 2012) 

 

2.4.4 Aktéři domácí scény 

V České republice byla situace v oblasti odborových svazů a nevládních organizacích 

zapojených ve vinařském sektoru jiná než ve Francii. Až do roku 2012 existovala jen jedna 

zastřešující organizace vinařů – Svaz vinařů České republiky (SV ČR), která prosazovala 

zájmy všech vinařů ČR.  V roce 2012 byla založena další vinařská organizace na celostátní 
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úrovni zastupující vinaře, tzv. Vinařská asociace ČR. Pro účely výzkumu této disertační práce 

a časové rozmezí výzkumu je však vznik této organizace již irelevantní, protože disertační 

práce je věnována období 2007 – 2008, kdy vrcholila vyjednávání o vinařské reformě a v té 

době na území ČR fungoval pouze SV ČR. Proto byla situace v ČR mnohem přehlednější 

a jednodušší v porovnání s několika zastřešujícími organizacemi ve Francii. Na národní 

úrovni pak názory vinařů prosazovala a zastupovala také Agrární komora ČR (AK ČR) 

a Potravinářská komora ČR (PK ČR). Právě SV ČR je členem obou těchto organizací. Tyto 

dvě komory mají ale na starosti mnohem větší portfolio zemědělského sektoru, tudíž jako 

klíčová nevládní instituce se stále v procesu tvorby českého stanoviska k reformě SOT 

s vínem jevil SV ČR. Další institucí působící na vinařské scéně ČR byl a stále je Vinařský 

fond (VF). VF je nestátní zákonem vzniklá organizace, která je notifikována Evropskou 

komisí. Všechny tyto instituce pak samozřejmě vyjednávaly s Ministerstvem zemědělství ČR 

(Mze ČR), především s oddělením pro víno, které bylo v celém mechanismu velmi důležitým 

článek komunikačního řetězce. 

Hlavním aktérem v procesu vyjednávání a tvorby stanoviska k reformě SOT s vínem 

bylo dle dotázaných jednoznačně MZe ČR.  Dle provedených rozhovorů vyšlo najevo, že 

nemělo cenu vládu obcházet, protože v konečném stádiu se stejně sešly státy a dohadovaly to 

státy.98 Takže stát měl v celé věci většinou konečné slovo. Během reformy SOT s vínem se 

měnil mimo jiné i systém rozdělování peněz, což se dotýkalo všech v sektoru a bylo třeba, 

aby MZE bylo v této věci aktivní.99 Proto MZe využívalo schopností a znalostí všech 

kontaktů a komunikačních kanálů. Na evropské úrovni MZe velmi aktivně spolupracovalo 

s poslanci EP a také s COPA-COGECA. Z jejich pohledu měla ale CC spíše informační 

a poradní roli. Evropská komise také z jejich informací čerpá, ale neznamená to, že se jimi 

řídí. (Hrabětová, 2012) 

MZe udržovalo také čilý kontakt s organizací AREV. Ta byla z jejich pohledu jakýsi 

„předskokan“ projednávání v Evropské komisi a v Radě. Toto sdružení evropských 

vinařských regionů jde spíše mimo úroveň států. V organizaci jsou sdruženy vinařské regiony 

a projednává se tam většinou přímo situace těch jednotlivých regionů, od pěstování vína, po 

výrobu až po kulturní tradice. Dle Hrabětové měl AREV dříve méně politické zaměření a až 

                                                 
98 Při vyjednávání reformy SOT  s vínem v roce 2007-2008 tomu tak skutečně bylo. Přijetí Lisabonské smlouvy 
napomohlo tomu, že zájmy se budou moci prosazovat také během parlamentních diskuzí, tzn. mimo vlastní 
sezení Rady ministrů.  
99 Informace a podklady k procesu vyjednávání ze strany MZe byly získány z provedených rozhovorů 
s Ing. Hrabětovou a Ing. Králíčkem z oddělení pro víno MZe ČR.  
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od počátku předsedování pana Durmaldera, tyrolského Itala, se teprve začal AREV více 

zajímat o úroveň evropskou a o legislativu a její ovlivňování.  AREV nijak nespadá pod 

evropskou instituci Výbor regionů. 

Dalším aktérem v oblasti vinařství na evropské úrovni je kromě CC a AREV ještě 

organizace OIV. Tato organizace tedy spíše funguje na mezinárodní úrovni, jelikož jejími 

členy jsou vinařské státy z celého světa. Česká republika je členem této organizace, takže 

jednání o reformě SOT s vínem vedla ČR i s OIV, tedy spíše s některými členy této 

organizace. 

A jak participovalo MZe na vyjednávání reformy SOT s vínem v pracovních 

skupinách evropských institucí?  Na tato jednání jezdili zástupci z MZe pravidelně, a pokud 

se výjimečně nemohli zúčastnit, vždy byl na jednání přítomen alespoň někdo ze Stálého 

zastoupení ČR v Bruselu. Služby lobbistů v Bruselu MZe nevyužívalo, spíše vyjednávali 

stanovisko na úrovni ČR, protože v celkovém měřítku v národním hospodářství ČR nehrál 

vinařský sektor tak důležitou roli. Výhodou při vyjednávání této reformy bylo, že se ČR 

zrovna připravovala na předsednictví v EU, takže pro vyjednávání byly lepší podmínky. Také 

personální zajištění oddělení pro víno MZe ČR bylo lepší než dnes, kdy z původních šesti 

zaměstnanců došlo v současné době k omezení na čtyři pozice. 

Komunikace od lokálních úrovní fungovala tak, že Oddělení pro víno MZe sesbíralo 

všechna stanoviska a zájmy vinařů, většinou přes SV ČR, ale občas dorazili i někteří vinaři 

vyjednávat samostatně napřímo a oddělení je přijalo. Všechny požadavky vinařů samozřejmě 

zapracována nebyla, ale většinou se zástupci MZe ČR s vinaři na mnoha bodech shodli, a pak 

tato stanoviska ČR prosazovali přímo na Radě na expertní úrovni a potom postupně výš přes 

všechny úrovně až na ministerský stupeň rozhodování. Ze státního pohledu bylo tedy 

prosazování zájmů státu před přijetím Lisabonu přehlednější. Bylo jednodušší uhlídat všechny 

vlivy a ovlivňovat je. S posílením EP se expertům situace jeví jako složitější. 

Pokud jde o komunikaci MZe s Agrární komorou, tak ta probíhala opět přes SV ČR, 

jelikož AK ČR neměla přímo vinařskou sekci a SV ČR byl jejím členem. Na národní úrovni 

v ČR obhajují ještě zájmy zemědělců Asociace soukromého zemědělce (ASZ) a Zemědělský 

svaz ČR (ZS). Tyto organizace ale s MZe o reformě SOT s vínem nejednaly. Tím, že 

existoval přímo specializovaný zastřešující syndikát pro vinaře – SV ČR vyjednávalo MZe 

pouze s ním, a pokud ASZ nebo ZS měly k reformě nějaké námitky, konzultovaly je se SV 

ČR a ten pak jejich stanoviska předával MZe. 
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SV ČR byl vedle MZe ČR dalším důležitým aktérem v procesu vyjednávání SOT 

s vínem.  Byl založen 24. 6. 1993 ve Velkých Bílovicích s cílem hájit zájmy českých pěstitelů 

hroznů a výrobců vína na národní úrovni, ale také na mezinárodní scéně. SV ČR je členem 

PK ČR, AK ČR a prostřednictvím členství v AK ČR je také členem organizace COPA-

COGECA100. AK ČR ale vysílá na jednání komoditních pracovních skupin vždy zástupce 

profesních členských svazů, tudíž v případě vinařství to byl právě SV ČR.  Svaz vinařů ČR je 

také členem AREV101. Spolupráce svazu s AREV fungovala už od roku 1998. V roce 2000 se 

SV ČR zasadil o vznik samostatného oddělení pro víno na MZe, které bylo ale málem v roce 

2002 zase zrušeno. Nakonec se podařilo zachovat alespoň „nesamostatné“ oddělení pro víno. 

V roce 2002 se také podařilo svazu prosadit na MZe založení Vinařského fondu a finančně tak 

podpořit urychlenou výsadbu vinic před vstupem do EU. „Bylo totiž jasné, že po vstupu 

výjimku na další novou výsadbu už nedostaneme“, komentoval tehdejší situaci pan Ing. 

Sedlo, tehdejší předseda SV ČR. (Sedlo, 2012) 

Před vytvořením jednotného SV ČR působily ale na půdě ČR dvě zásadní organizace. 

Jednou byla Českomoravská vinohradnická a vinařská unie (ČVVU), což byl svaz zastupující 

střední a malé vinaře, a druhý svaz, který zastupoval velká vinařství (zhruba 17 vinařů), se 

jmenoval Českomoravský svaz výrobců vína (ČSVV). Tyto dva svazy nebyly v synergickém 

vztahu. Oddělení pro víno MZe ČR mělo za cíl tyto dva svazy sdružit do jednoho subjektu, 

protože některé problémy si oba svazy vyřizovaly právě přes MZe ČR a pro rozvoj 

vinařského sektoru ČR to byla spíše komplikace. Spojit tyto dvě organizace do jedné se 

nakonec po dvou letech snažení podařilo, a tak ČSVV vstoupilo do vinařské unie ČVVU, 

která se pak přejmenovala na Svaz vinařů ČR. 

SV ČR se tak stal jedinou zastřešující organizací v ČR, ostatní svazy a sdružení byly 

jeho členy. Členy SV ČR jsou jednak fyzické a právnické osoby podnikající ve vinařském 

sektoru, drobní vinaři prostřednictvím vinařských spolků v obcích a dále větší vinařská 

uskupení jako například Moravín, Cech českých vinařů atd. SVČR v době vyjednávání 

reformy SOT s vínem velmi aktivně spolupracoval se svými členskými svazy, dále pak 

s Jihomoravským krajem (JmK), MZe, Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR a také s Hospodářským výborem Senátu Parlamentu ČR.   

Na evropské úrovni pak své zájmy svaz prosazoval v rámci pracovní skupiny „Víno“ 

na půdě CC, ze které byli dále delegováni zástupci do poradní skupiny pro víno při Evropské 

                                                 
100 Viceprezidentem COPA byl svého času také Jan Veleba, prezident AK ČR.  
101 SV ČR je členem „odborné komory“ AREV. Tuto odbornou komoru tvoří odborné svazy regionů.  
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komisi, a kromě toho také v komoře vinařských odborníků instituce AREV (profesní komora 

CEPV). Výhodou organizace AREV je propojení politického vedení vinařských regionů 

s odborníky. Také v orgánech AREV je mnoho osob z COPA-COGECA. Obě tyto instituce 

jsou částečně personálně propojené, jak to bývá zvykem v těchto profesních organizacích. 

Dalším takovým příkladem propojení a kontaktů je bývalý generální tajemník AREV, H. 

Dorfmann z Jižních Tyrol, který se stal po skončení této funkce členem zemědělského výboru 

EP, takže kontakty se svazy zůstaly a mnohé věci ve vinařské politice EU pak v této pozici 

pro svazy prosazoval.  

Pan inženýr Sedlo vysvětlil vyjednávací pozici Svazu vinařů takto: „V zásadě platí, že 

bez spolupráce s národními institucemi (MZe ČR, JmK, Parlament ČR), stejně jako 

s mezinárodními institucemi (CC a AREV) a s Evropským parlamentem ničeho 

nedosáhneme.“ (Sedlo, 2012) Tajemník SV ČR, Martin Půček, na otázku, jak vnímá 

evropskou a národní úroveň, odpověděl v podobném duchu jako pan předseda: „Obě úrovně 

jsou důležité, v Evropě je potřeba zjistit co se chystá, následně si připravit argumenty pro 

MZe, spojit svá stanoviska a následně společně s ostatními státy co nejlépe prosadit v EU“. 

(Půček, 2012) 

Podle tehdejšího předsedy SV ČR je hlas svazu v mezinárodních organizacích 

vyslyšen pouze tehdy, pokud má podporu u vlastního státu a u profesních organizací více 

zemí. Proto SV ČR od začátku při vyjednávání společné pozice spolupracoval se svazy 

členských zemí s podobnými klimatickými či ekonomickými podmínkami. Spolupráci 

členských zemí při procesu vyjednávání SOT s vínem se věnuje samostatná kapitola této 

disertační práce č. 2.5.   

Komunikace mezi mocí veřejnou a neveřejnou byla velmi činná a provázaná. Všichni 

se vzájemně informovali. Docházelo k výměně informací mezi státem, SV ČR, 

mezinárodními organizacemi i spřátelenými svazy. Pokud zástupci SV ČR získali nějaké 

informace, většinou je projednali na oddělení zemědělství na Stálém zastoupení v Bruselu 

a emailem informovali také české poslance Evropského parlamentu. Celkově dosáhlo ČR 

i díky svým koalicím navýšení financí z EU do vinařství na trojnásobek. Původně totiž dle 

tajemníka SV ČR Marina Půčka bylo cílem reformy spíše co nejvíce znevýhodnit hlavně nové 

členské státy. Půček dodává: „Výsledkem bylo maximum možného, co se dalo uhájit“. 

(Půček, 2012) 

Význam mezinárodních organizací byl v celém procesu vyjednávání důležitý. Nelze 

sice čekat, že by CC prosazovala a upřednostňovala zrovna zájmy ČR, ale členství v těchto 
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organizacích je důležité také pro navázání kontaktů. Na jednáních se často objevovali 

i předsedové a tajemníci svazů Rakouska (J. Pleil a H. Glatt), Slovenska (I. Mancel) a další 

důležití aktéři. Po navázání těchto osobních kontaktů na jednání pracovní skupiny pro víno 

v CC, bylo mnohem jednodušší domluvit jiná osobní setkání mimo tuto instituci. 

Co se týče komunikace s ministerstvem, zástupci SV ČR hodnotili velmi kladně 

komunikaci s oddělením pro víno. Komplikovanější byla někdy jednání s ministry, i proto, že 

se velmi často střídali. 102 SV ČR se nikdy během vyjednávání reformy SOT  s vínem nesnažil 

obejít ministerstvo zemědělství a celkově vládu ČR. Ing. Sedlo to komentoval slovy: „Obejít 

kohokoliv se vždy vymstí.“ A ještě na závěr dodal: „Vše musí být provázané, jinak je to ztráta 

času“. Chování svazu při prosazování stanoviska k reformě SOT s vínem lze popsat tak, že se 

snažil maximalizovat svůj vliv navázáním komunikace se všemi institucemi, jak na národní, 

tak na evropské úrovni, tak na mezinárodní bázi. 

Dalším aktérem na vinařské scéně byl Vinařský fond, který vznikl v roce 2002 na 

základě změny zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Před vstupem ČR do EU 

bylo jeho hlavním úkolem podporovat výsadbu a obnovu vinic z prostředků získaných 

z odvodů od pěstitelů vinic, výrobců a dovozců vína. Vinařským zákonem č. 321/2004 Sb. 

Došlo k určitým změnám ve fungování VF. V době vyjednávání reformy SOT s vínem už 

měla tato instituce na starosti podporu a rozvoj vinařství a vinohradnictví v ČR a také 

propagaci prodeje vína.  VF dále informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a podporuje 

rozvoj vinařské turistiky. Do VF si přispívají povinně samotní vinaři podle stavu zásob vín 

v litrech předcházejícího ročníku k 31.7. Od této hodnoty se odečte 10% přirozených ztrát, 

poté se částka vydělí čtyřmi a násobí 0,50 Kč. Tyto finance se do VF posílají čtvrtletně a na 

konci roku za 4. Q. se posílá ještě za každý hektar 300 Kč navíc. (Vajda, 2012) 

Vinařský fond je instituce, která má sice za cíl podporovat tuzemské vinaře, ale 

nespolupracovala za tímto účelem s mezinárodními organizacemi či sdruženími. 

Spolupracovala pouze s aktéry v rovině České republiky, tj. se Svazem vinařů a také 

s Národním vinařským centrem (NVC) a dalšími menšími organizacemi. S MZe ČR 

komunikovali také. VF ale nebyla politickou institucí, která by během projednávání reformy 

SOT s vínem silně lobovala za zájmy vinařů. Tato instituce měla spíše konzultační a 

informační roli. Ani NVC, obecně prospěšná společnost, nijak zásadně nefigurovala v procesu 

vyjednávání stanoviska reformy SOT s vínem. Tato společnost spíše organizuje semináře, 

                                                 
102 Například pan Ing. Sedlo se ve své funkci předsedy SV ČR potkal od roku 1994 s deseti různými ministry 
zemědělství.  
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školení či soutěže, publikuje odborné knihy z oboru vinařství a další aktivity podobného 

charakteru. 

V politické síti aktérů, kteří se podíleli na vyjednávání SOT s vínem na národní 

úrovni, tedy figurovali především dva aktéři a to MZe ČR za moc veřejnou a Svaz vinařů ČR 

za nevládní organizace.   

Na regionální úrovni v Jihomoravském kraji, který je naším nejvýznamnějším 

vinařským krajem, existuje mnoho lokálních svazů a sdružení103. Patří mezi ně například 

Ekovín Svaz integrované produkce hroznů), V.O.C. Znojmo104, V.O.C. Mikulov, MORAVÍN 

(Svaz moravských vinařů), Sdružení znojemských vinařů. 105 Svazy na lokální úrovni ČR 

vyjednávali své pozice pouze na domácí půdě. Oproti Francii zde ale byly i případy, kdy 

lokální spolky či samotní vinaři vyjednávali přímo s úředníky oddělení pro víno MZe ČR, 

takže docházelo k obcházení některých úrovní. Většina vinařů ale spíše přenechala roli 

vyjednavače na Svazu vinařů ČR.  Jednotlivé svazy také na lokální úrovni komunikovaly 

s veřejnou mocí, tj. zástupci Jihomoravského kraje a dále pak s lokálními Agenturami pro 

zemědělství a venkov (AZV), které působily jako zástupci MZe ČR v regionech. Do těchto 

organizací mohli vinaři chodit konzultovat své problémy a potřeby. Agentury ale spíše 

fungují na principu top-down, tzn. předávají informace o implementaci jednotlivých nařízení 

a opatření z národní úrovně do regionů. 

Za účelem prosazování zájmů komunikovaly lokální svazy pouze s MZe a se SV ČR, 

dále komunikovaly také s Vinařským fondem ale to například s cílem získat dotaci při 

vystavování vín na veletrzích nebo s NVC za účelem registrace vín do různých tuzemských či 

zahraničních soutěží. (Vdoleček, 2012) Podle dotázaných zástupců lokální úrovně byla 

v rámci vyjednávání reformy SOT s vínem jednoznačně klíčová role MZe.  

  

2.4.5 Shrnutí a srovnání vyjednávání v ČR s konceptem MLG 

Stejně jako ve „francouzské“ části výzkumu, také v české části bylo na základě 

zjištěných dat vytvořeno schéma politické sítě aktérů zapojených do procesu vyjednávání 

reformy SOt s vínem, které je přílohou č. 5 této disertační práce. Ani z výzkumu provedeného 

                                                 
103 Data získána z emailových komunikací se zástupci svazů uskutečněných v roce 2012 (Vajda, Mádl, Tetur, 
Vdoleček, Čepička, 2012) 
104 Zkratka VOC – víno originální certifikace. 
105 Kompletní seznam vinařských svazů a sdružení na http://www.svcr.cz/clenove-sv-cr (staženo 6. 4. 2014) 
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v ČR nedošlo k jednoznačnému potvrzení aplikovatelnosti principů konceptu MLG. Pouze 

některé znaky konceptu MLG byly na případu ČR potvrzeny. Jednalo se o tyto konkrétní 

rysy: 

• Aktéři na jednotlivých úrovních vyjednávání byly jak z veřejné, tak neveřejné 

sféry a setkávali se v jedné politické síti. Velmi aktivní byla jednání mezi MZe ČR 

a SV ČR na národní úrovni a mezi zástupci svazů a Jihomoravského kraje na 

úrovni regionální.  

• Vyjednávání v ČR probíhala jak vertikálním tak horizontálním směrem. V rámci 

horizontálního směru spolu na regionální úrovni jednali jednotlivé vinařské svazy 

a sdružení, dále také tyto svazy komunikovaly s lokálními AZV jako zástupci 

MZe a dále pak se zástupci Jihomoravského kraje. Vertikální komunikace 

probíhala mezi lokálními svazy a SV ČR a dále pak lokálními aktéry a MZe ČR.  

• Spojení s nadnárodní úrovní fungovalo nejen přes vládu, ale také přes zastřešující 

nevládní organizaci - Svaz vinařů ČR. 

• V rámci vyjednávání SOT s vínem v ČR nedocházelo k oddělení domácí 

a mezinárodní politiky.  

• Stejně jako ve Francii docházelo v některých případech vyjednávání k obcházení 

nejbližší vyšší či nižší úrovně. Především vinaři či sdružení na lokální úrovni 

občas vyjednávali stanoviska přímo s MZe ČR.  

V případě ČR, stejně jako ve francouzském případě, byla identifikována neshoda ve 

srovnání znaků týkajících se role státu. Uspořádání a vyjednávání na jednotlivých 

úrovních bylo jednoznačně hierarchické. Všichni dotázaní zhodnotili roli státu 

jako klíčovou v celém procesu. Při vyjednávání této reformy tedy nedošlo 

k omezení národní suverenity. Pravomoci a autorita v rámci tohoto případu byly 

identifikovány pouze na nejvyšší úrovni. 

 

Hlavním sporným bodem oproti Francii byl znak MLG popisující fakt, že zájmové 

skupiny ovlivňují národní i evropské instituce odděleně. V tomto případě sice také docházelo 

k ovlivňování evropské úrovně ze strany SV Č, ale MZe ČR bylo většinou seznámeno 

s výsledky jednání nebo v opačném případě, když SV ČR získal nějakou informaci přes určitý 

komunikační kanál přímo z EU, většinou tuto informaci předal také MZe ČR. V tomto směru 

tedy v českém případě docházelo spíše k mnohostranné spolupráci. ČR také velmi aktivně 
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vyjednávalo společné stanovisko s ostatními členskými státy, které měly podobné klimatické 

či ekonomické podmínky. Této spolupráci je věnována samostatná kapitola č. 2.5. 

 

2.4.6 Vliv specifik ČR na použitelnost konceptu MLG 

Také v případě ČR nedošlo v procesu vyjednávání reformy SOT s vínem 

k jednoznačnému potvrzení konceptu MLG. Proto i zde se nabízí otázka, zda na nefunkčnost 

konceptu MLG mohla mít vliv specifika ČR identifikovaná na začátku kapitoly o ČR. Znaky 

konceptu MLG, které nebyly v případě ČR potvrzeny, opět souvisely především s rolí národní 

vlády v celém mechanismu vyjednávání. 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že na daný výsledek mohl mít vliv historický 

kontext komunistického režimu a silný historický sentralizační model politického systému, 

protože například zástupce SV ČR komentoval vyjednávací proces takto: „Obejít kohokoliv 

se vždy vymstí“. (Sedlo, 2012) Z tohoto tvrzení je kontext minulé doby patrný. I od ostatních 

lokálních svazů zazněla podobná stanoviska a podobné vnímání centrální vlády. Organizace 

by tedy nedoporučily vládu obcházet, protože ji stejně všichni dotázaní vidí jako klíčovou pro 

vyjednávání jejich pozic. Z tohoto důvodu ji vlastně ani obcházet příliš nechtěli. Jako 

nejefektivnější viděli zástupci nevládních organizací ČR spolupráci jak s evropskou úrovní, 

tak s národní vládou souběžně. 

Pokud jde o specifikum nezkušenosti v prosazování zájmu a jeho vliv na koncept 

MLG, tak tento fakt proces vyjednávání příliš neovlivnit. Na základě provedeného výzkumu 

byly totiž identifikovány četné vazby s institucemi a organizacemi na evropské úrovni. Jen 

vyjednávání s těmito institucemi nebylo v celém procesu stěžejní. Dle všech aktérů bylo 

klíčové vyjednávání s MZe a případně s dalšími členskými státy s podobnými postoji. 

Mnohem větší vliv na chování aktérů v procesu vyjednávání reformy SOT s vínem 

měly velikost ČR a z ní plynoucí nevýhodná pozice ve vyjednávání. Tuto slabost ČR si 

uvědomovali, jak vládní, tak nevládní aktéři z ČR, a proto mnohem větší důraz kladli na 

vytváření koalic s ostatními členskými zeměmi či se svazy jiných členských zemí v porovnání 

s prosazováním zájmů přímo u evropských institucí a organizací. Toto specifikum mělo tedy 

jednoznačný vliv na funkčnost konceptu MLG. 

Nedůležitost vinařského sektoru pro ČR z ekonomického pohledu neměla na chování 

aktérů příliš velký vliv, protože v rámci reformy SOT s vínem se jednalo také o přídělu 
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finančních prostředků. Proto bylo MZe v celé věci poměrně aktivní a stejně tak i nevládní 

vinařské organizace. 

Fakt, že zájmy vinařů ČR reprezentovala na národní i evropské úrovni jedna 

zastřešující organizace nemělo na proces vyjednávání až tak zásadní vliv. Toto specifikum 

totiž v konečném důsledku zastínila spíše velikost ČR a z toho plynoucí její nevýhodná pozice 

při vyjednávání obecně. 

Celkově lze tedy konstatovat, že z pohledu specifik ČR měla hlavní vliv na 

použitelnost konceptu MLG tato specifika: 

• historický kontext komunistické doby, 

• velikost ČR a z toho vyplývající nevýhodná pozice při vyjednávání.  

 
 

2.5 SPOLUPRÁCE ČLENSKÝCH ZEMÍ EU PŘI PROCESU VYJEDNÁVÁNÍ SOT 

S VÍNEM 

Česká republika byla v době vyjednávání reformy SOT s vínem stále ještě ve 

Společenství poměrně nová, a proto, aby mohla svá stanoviska lépe prosadit, pokoušela se 

spojit do koalic s ostatními členskými zeměmi. Také sebejistá Francie se nakonec snažila své 

pozice efektivněji prosadit skrze spolupráci s jinými členskými státy. Teoretickou analýzou 

těchto koalic, motivací jednotlivých zemí ke spojení a také rolemi členských zemí v těchto 

koalicích se ve svém článku z roku 2002 věnovala Tanja Bortzel. (Borzel, 2012) Tato kapitola 

se věnuje popisu těchto koalic v případě Francie a České republiky a poté identifikaci těchto 

koalic v teoretickém vymezení podle Bortzel.  

Aby SV ČR dosáhl lepší ochrany českých zájmů na evropské úrovni, musel se zaměřit 

nejen na komunikaci s oficiálními institucemi EU, ale také na kontakty se zástupci profesních 

vinařských svazů z ostatních členských zemí. Šlo především o členské země s podobnými 

klimatickými podmínkami pro pěstování vinné révy či země na podobné ekonomické úrovni 

jako Česko. ČR aktivně spolupracovala na společném stanovisku k reformě SOT s vínem 

především se sousedním Rakouskem a Německem, jejichž vliv byl na evropské úrovni 

mnohem efektivnější než ten český, a dále pak se Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. 

Koalice se pak částečně měnily podle konkrétních bodů reformy. Nejužší spolupráce 

a největší shoda na většině témat byla právě s německým, rakouským a slovenským svazem 
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a ministerstvy těchto zemí. Česká republika, Německo a Slovensko jsou typickými dovozci 

vína, což také napomáhalo jejich názorové jednotnosti. V některých konkrétních případech 

pak podle zájmů docházelo i ke shodě se svazy Slovinska, Lucemburska, Maďarska, Alsaska, 

Champagne106 a výjimečně i s celou Francií. Na druhé straně téměř vždy stáli Španělé, 

Řekové a Italové a velmi často také Francouzi.  

Velmi silnou protiváhu „středoevropské“ koalici vytvořily Francie, Itálie a Španělsko 

jako typičtí a zároveň významní producenti vína. Obecně si jsou sice navzájem konkurenty, 

ale když bylo třeba něco vyjednat v EU jako například v případě reformy SOT s vínem, tak se 

spojí a jeden podpoří druhého. 

Velmi sporným bodem reformy byla problematika destilace. Státy sdružené v koalici 

s ČR ji téměř nevyužívaly, takže toto opatření příliš nepodporovaly. V tomto ohledu ani 

Francie nebyla hlavní zastánce destilace. Nejvíce destilaci podporovaly státní jižní Evropy, 

především Španělsko. V této zemi se totiž nevyužívala pouze nouzová destilace, ale 

plánovaná destilace, tj. některé hrozny byly produkovány už přímo pro destilaci. (Riglet, 

2007) Podle pana inženýra Králíčka fungovaly finanční prostředky plynoucí do těchto 

opatření spíše jako řešení sociálních a hospodářských problémů některých jižních států. 

(Králíček, 2011) Na tento problém ČR v rámci vyjednávání poukazovala, že tyto finance 

nemají pro podporu komodity žádný smysl. Podařilo se to nakonec dohodnout tak, že si na to 

členské státy mohly vyhradit nějakou část svých už přidělených prostředků, ale tím pádem si 

musely ubrat jinde.  

Česká republika a další země této koalice byly také proti převodu finančních 

prostředků do programu rozvoje venkova, protože se obávaly, že pak už by tyto finance 

nebyly použity pro vinaře, ale obecně. Opačné stanovisko k tomuto bodu zastávaly například 

Francie a Španělsko. Zastupovaly totiž mnohem více vinařů, takže pro ně bylo výhodnější 

převést finance do programu rozvoje venkova, a pak je použít opět pro vinaře, ale v jiném 

vhodnějším opatření, které ve Společné organizaci trhu aplikovat nelze.   

Francie zase naopak nesouhlasila s některými pravidly v systému označování vín jako 

například uvádění odrůdy a ročníku u stolních vín. Proti tomuto opatření byla také Česká 

republika a její sousední státy.  

Podle některých načrtnutých témat je vidět velká názorová různorodost členských 

zemí, kterou také ukazuje tabulka č. 10 ukazující postoje členských zemí k některým 

významným bodům reformy. I přesto lze ale identifikovat silnou názorovou blízkost mezi 

                                                 
106 Shoda s Champagne panovala hlavně v boji za zrušení zákazu chaptalizace. 
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Francií, Španělskem a Itálií a na druhé straně mezi Českou republikou, Německem, 

Slovenskem a Rakouskem. 

 

Tabulka č. 10 – Postoje členských zemí ke klíčovým tématům reformy 

Témata Pro  Proti 

Zákaz chaptalizace Itálie, Španělsko, 

Řecko, Malta, 

Kypr 

Lucembursko, Německo, Rakousko, 

Francie, Nizozemí, Maďarsko, Belgie, 

Bulharsko, Česká republika, Slovensko, 

Velká Británie, Lotyšsko, Rumunsko, 

Dánsko, Švédsko, Polsko 

Liberalizace výsadby*  ------ Lucembursko, Německo, Rakousko, 

Francie, Česká republika 

Pravidla označování vín  Španělsko, 

Malta, Švédsko 

Česká republika, Francie, Německo, 

Slovensko 

Klučení*  ------- Lucembursko, Německo, Rakousko, 

Francie, Bulharsko 

Destilace Španělsko, Itálie  Česká republika, Německo, Slovensko, 

Rakousko 

Přesun financí do rozvoje 

venkova 

Francie, 

Španělsko 

Česká republika, Německo, Slovensko  

*K otázkám liberalizace výsadby a klučení neměl žádný členský stát jednoznačně kladný postoj. 
Zdroj: vlastní zpracování z více zdrojů (Krutílek, Kuchzková, Frízlová, 2008, Bartošová, 2008, Králíček, 2011)  

 
 

Tanja Borzel ve svém článku z roku 2002 popsala strategie členských států 

v europeizovaném procesu policy-making a definovala kritéria a motivace k utváření  těchto 

strategií. Dle Borzel jsou hlavní kritéria, kterými je formovány tyto strategie 

v europeizovaném prostředí následující: 

• Politické preference státu 

• Schopnost akce 

• Ekonomická úroveň dané země 
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Dle těchto kritérií rozdělila Borzel členské státy na tři typy podle toho, jakou zastávají 

strategii – Pace-setting, Fence-sitting a Foot-Dragging. Prvním typem je tzv. Pace-Setting 

strategie („udávání tempa“). Státy v této skupině jsou většinou lídři ve vytváření evropské 

politiky. Mají dostatečnou schopnost akce i ekonomické zázemí na formování jednotlivých 

politik a obzvláště pak těch, na kterých mají enormní zájem. Není pro ně problém vynaložit 

úsilí pro to, aby konečná podoba reformy či celé politiky vyhovovala jejich preferencím. 

Ideálně se tyto členské země pokouší nastavit jejich již používaná domácí pravidla na 

evropské úrovni. Podle provedeného výzkumu tímto „udavačem tempa“ byla při vytváření 

nových pravidel SOT s vínem jednoznačně Francie.  

Dalším typem strategie je tzv. Fence-sitting („sezení na plotě). Tento typ strategie 

používají státy, které jakoby „sedí na plotě“ a vyčkávají. Tyto státy vytvářejí různé koalice, 

které často mění podle potřeby. Většinou jsou to státy, pro které není daná politika tak 

významná nebo nejsou schopni vedení akce, ať už z politického či ekonomického hlediska. 

Tímto typem státu byla v procesu vyjednávání reformy SOT s vínem Česká republika, která 

v tomto případě budovala koalice hlavně s Německem, Rakouskem a Slovenskem a dle 

jednotlivých bodů reformy občas koalice měnila či připojovala ještě další státy.  

Posledním typem je tzv. Foot-Dragging („otálení“). Tato strategie je v podstatě 

opakem ke strategii „Pace-setting“. Státy z této skupiny se snaží zastavit nebo alespoň zmařit 

pokusy států z první skupiny nastavit jejich interní pravidla na evropské politiky. Tyto státy 

většinou nejsou schopni hlavní akce jako státy ze skupiny „Pace-setting“, takže se snaží 

alespoň blokovat nebo zpožďovat jednání a návrhy na různá legislativní opatření. V rámci 

výzkumu této disertační práce žádný ze zkoumaných států nevyhovoval typu „Foot-

dragging“. 
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3 ZÁVĚR 

Ernst Haas už v roce 1958 definoval evropskou integraci jako „dynamický proces, při 

němž jsou političtí aktéři z rozdílného národního prostředí vedeni k tomu, aby přesunuli svou 

loajalitu, očekávání a politické aktivity k novému centru, jehož instituce disponují jurisdikcí 

nad již existujícími státy, anebo ji požadují.“ (Ernst Haas, 1958, s. 16) Od vzniku Evropského 

společenství až do současnosti se akademici, vědci a výzkumníci snaží co nejvíce prostudovat 

a co nejpodrobněji popsat tento proces. Vystihnout ho co možná nejlépe odpovídající teorií, 

která by dostatečně popisovala realitu fungování EU. Protože se ale proces fungování EU 

neustále vyvíjel, bylo složité tento proces zachytit v dlouhodobě vyhovující teorii. Teorie 

klasické neboli grand teorie jako intergovernmentalismus a supranacionalismus se už 

v průběhu let osmdesátých jevily jako nedostačují. Všechny tyto teorie totiž pracovaly 

maximálně se dvěma úrovněmi politického rozhodování a to národní a nadnárodní. Až 

v průběhu let s rostoucím významem regionální politiky začaly být do teoretických konceptů 

zapracovávány také jiné úrovně rozhodování a vlivu. Začaly se objevovat tzv. mezzo teorie, 

které vysvětlují pouze některé části nebo aspekty integrace. Jedním z těchto konceptů je právě 

koncept Multi-level governance (MLG), který je stěžejním teoretickým základem této 

disertační práce. 

Proces formování nových politik, systémů, vztahů a institucí z důvodu adaptace na 

evropskou úroveň legislativy a politického rozhodování se nazývá „europeizace“ a koncept 

MLG je jakýmsi konceptuálním deštníkem europeizace. Evropská unie je velmi složitá aréna 

vztahů a vazeb mezi aktéry napříč různými úrovněmi zapojující velké množství osob do 

procesu „policy-making“ a právě na tento fakt se autoři tohoto konceptu MLG snažili 

poukázat. Koncept zaznamenal během posledních desítek let velký nárůst popularity. 

Akademici se nejen snažili jeho základní principy zdokonalit a více rozvést, ale také se 

zaměřili na výzkum jeho aplikovatelnosti na různé politiky. Ačkoli bylo na toto téma 

publikováno mnoho akademických prací, jen zřídka se nějaká vědecká práce či článek 

věnovali součinnosti konceptu MLG se Společnou zemědělskou politikou. Přitom právě tato 

politika je v evropském integračním procesu a europeizovaném prostředí velmi dlouho 

a stabilně zakotvena, takže by se dalo předpokládat, že zapojení aktéři, kteří vyjednávají dílčí 

reformy této politiky, mají již pro vyjednávání ustálené funkční vazby, které budou v rámci 

výzkumu lehce identifikovatelné a koncept MLG tak bude v tomto prostředí snáze ověřitelný.  
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Tato disertační práce si z tohoto důvodu vybrala jako výzkumné prostředí právě 

Společnou zemědělskou politiku, detailněji vinařskou politiku. A jako vzorový proces, na 

kterém byly ověřovány aspekty konceptu MLG, byl vybrán proces tvorby národní pozice 

k reformě Společné organizace trhu s vínem. Vyjednávání této reformy probíhalo v letech 

2007 – 2008.  Stěžejním případem této disertační práce bylo vyjednávání této reformy ve 

Francii. Protože na základě výzkumu nebyly některé aspekty na případu identifikovány, byl 

proveden ještě dodatečný ale velmi stručný exkurz také do procesu vyjednávání národní 

pozice v České republice, aby ukázala použitelnost konceptu ještě na dalším případě. 

Hlavním cílem předkládané disertační práce bylo ověřit použitelnost konceptu MLG 

v konkrétním případě vyjednávání zájmů v rámci vinařské reformy SZP EU na základě 

identifikace a analýzy vazeb mezi aktéry zapojených do tohoto procesu. To znamená na 

základě provedené případové studie zjistit, zda chování aktérů zapojených do procesu 

prosazování zájmů v rámci vinařské reformy SZP odpovídá konceptu MLG a případně 

objasnit chování aktérů zapojených do vyjednávání vinařské reformy.  

Cílem práce není měřit vliv jednotlivých aktérů zapojených do procesu vyjednávání 

reformy SOT s vínem, protože to je téměř nemožné a těžko hodnotitelné. Záměrem je spíše 

zachytit všechny kanály, kterými dané organizace komunikují a snaží se jimi podílet na 

vytváření stanoviska k reformě SOT s vínem, jak tyto vazby hodnotí samy organizace a jak 

tyto komunikační kanály korelují s konceptem MLG. 

V rámci této disertační práce byla tedy stanovena základní hypotéza č. 1: 

• Chování aktérů zapojených do procesu tvorby stanoviska členských zemí v rámci 

vybrané oblasti SZP odpovídá principům konceptu MLG. 

 

Tato hypotéza byla prakticky ověřována způsobem, který je popsán v následujícím 

textu. Na základě odborných textů, které vysvětlují a analyzují koncept MLG a které byly 

podrobně rozebrány v teoretické části této práce, bylo identifikováno dvanáct aspektů 

konceptu MLG, jejichž použitelnost byla v praktické části prověřena na konkrétním případě 

procesu vyjednávání reformy SOT s vínem ve Francii. Praktický výzkum byl proveden 

metodou semistrukturovaných rozhovorů s aktéry zapojenými do procesu vyjednávání či 

s odborníky z řad akademiků. Ve Francii bylo uskutečněno 22 rozhovorů na různých úrovních 

rozhodování. Dotazováni byli zástupci nevládních organizací, syndikátů univerzálních 

i specializovaných a dále také zástupci veřejné moci. Aspekty konceptu MLG definované 
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v rámci teoretické a metodologické části práce byly porovnány s daty získanými 

z provedených rozhovorů a z primárních dokumentů relevantních k tomuto tématu, tj. 

stanoviska jednotlivých organizací, evropských institucí, legislativní návrhy a nařízení 

a mnohé další. Některé ukazatele bylo možné porovnat rovnou na základě odpovědí aktérů 

a některé principy ověřila až síťová analýza provedena na základě rozhovorů. Ze síťové 

analýzy bylo vypracováno schéma znázorňující celou politickou síť vyjednávání reformy 

SOT s vínem ve Francii, která je přílohou č. 4 této disertační práce. Než dojde k rozboru 

konkrétních výsledků provedeného výzkumu, je třeba ještě představit druhou hypotézu práce, 

aby bylo možné výsledky rovnou objasnit i v souvislosti s touto hypotézou.  

Teoretické práce týkající se rozboru a analýzy konceptu MLG se nezabývají možností 

vlivu specifik dané země na aplikovatelnost principů konceptu MLG. Proto se možností vlivu 

konkrétních specifik daného členského státu na chování aktérů zapojených do procesu 

vyjednávání a tím pádem přeneseně i na funkčnost některých aspektů tohoto konceptu zabývá 

druhá hypotéza práce, která zní takto: 

• Specifika daného státu mohou ovlivnit chování zapojených aktérů a tím i funkčnost 

některých principů konceptu MLG. 

 

V rámci práce byla definována následující specifika s možným vlivem na stoprocentní 

použitelnost konceptu: politický systém státu, správní členění, politická kultura státu a role 

státu, zkušenosti s evropským integračním procesem spojené s délkou působení v rámci EU, 

dále postoj k SZP, význam zemědělského a vinařského sektoru pro daný stát, pozice 

zájmových skupin a zázemí státu v nadnárodních nevládních organizacích. Všechna tato 

specifika mohla mít dle stanovené hypotézy vliv na aplikovatelnost některých aspektů 

konceptu MLG. Konkrétní výsledky jsou rozebrány v následujících odstavcích. 

K potvrzení hypotézy č. 1 došlo pouze částečně, protože proces tvorby stanoviska 

Francie a celý vyjednávací proces reformy SOT s vínem ve Francii odpovídá pouze některým 

principům konceptu MLG. Některé aspekty konceptu byly na daném případě použitelné 

a některé ne z důvodu platnosti druhé hypotézy. To jest, že na základě provedených 

rozhovorů bylo zjištěno, že určitá specifika Francie jako étatický politický systém, silná role 

státu, slabá pozice zájmových skupin vůči státu a jejich názorová roztříštěnost či 

význam vinařského sektoru opravdu působila na aplikovatelnost aspektů konceptu MLG.  

Pro lepší přehlednost je v následujícím textu vždy uveden daný aspekt MLG, je vyhodnocena 

aplikovatelnost tohoto znaku na daném případu a v případě, že nebyla prokázána 
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aplikovatelnost tohoto aspektu na případu Francie, je vysvětleno, jaké specifikum na 

použitelnost daného aspektu působilo. 

Aspekt č. 1 - Aktéři jsou zakotveni v různých úrovních (lokální, departementální, 

regionální, národní, evropské) a potkávají se v jedné síti (policy network) (Papadopoulos, 

2005).  

V případě Francie byl tento aspekt konceptu MLG jednoznačně potvrzen. Aktéři 

z různých úrovní (departementální, regionální, národní i nadnárodní) spolupracovali nebo 

spolu alespoň vyjednávali v jedné politické síti a vytvořili tak velmi rozsáhlou škálu vazeb 

a komunikačních kanálů. Všichni regionální aktéři nebyli sice přítomni jednáním na národní 

úrovni, jejich stanoviska byla ale vždy předána kmenové organizaci, která je pak dále 

prosazovala, anebo byli někteří členové regionálních svazů přímo v představenstvu svazu na 

národní úrovni. Specifik, která měla pozitivní vliv na tento aspekt, byla v případě Francie celá 

řada. Mezi ta hlavní patřila zkušenost s evropským integračním procesem, což jednotlivé 

zájmové skupiny motivovalo k aktivitě při tvorbě národního stanoviska k legislativnímu 

návrhu vinařské politiky, dále pak vliv měla také role zemědělského sektoru ve Francii 

a především pak význam francouzského vinařského sektoru. Tento fakt taktéž motivoval 

všechny aktéry, aby spolupracovali na společném stanovisku a zapojili také organizace 

z různých úrovní, aby tak společnými silami ovlivnili návrh pro ně tak důležitého odvětví.   

Také v případě exkurzu do vyjednávacího procesu v rámci SOT s vínem v České 

republice došlo ke shodě s tímto aspektem. Zapojených aktérů bylo v případě ČR sice 

podstatně méně, taktéž se ale setkávali v jedné politické síti aktéři z více úrovní, tj. z lokální, 

krajské, národní i nadnárodní. V České republice měla pozitivní vliv na tento aspekt naopak 

spíše nezkušenost s evropským integračním procesem, kdy raději všichni vyjednávali se 

všemi aktéry za účelem vytvoření společného stanoviska a tím zajištění jednotnosti a silnější 

pozice vně ČR.  

Aspekt č. 2 - Formulace a implementace veřejných politik sítěmi veřejných aktérů 

(politici a úředníci) a neveřejných aktérů různých druhů (ekonomičtí aktéři, zájmoví, 

experti). (Marks, 1996) 

I tento aspekt byl v případě Francie potvrzen, protože do procesu vyjednávání byli 

zapojeni, jak aktéři veřejné sféry (MZe, Regionální a generální rady, DRAF a DDAF, 

Prefektury a další), tak aktéři správy neveřejné, tj. univerzální i specializované syndikáty na 

všech úrovních, ale výzkumné a technické instituce, které měly roli spíše poradní 
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a informativní (Vinifhlor, INAO atd.) Tomuto propojení napomohlo další specifikum Francie 

a to postavení zájmových skupina role státu, kdy stát využívá syndikáty pro získávání 

informací z „terénu“ a zájmové skupiny zase chápou stát jako někoho, kdo jejich potřeby 

prosadí dál. Proto spolu i v případě této reformy aktivně vyjednávali. 

Také na české straně byl tento aspekt potvrzen, kde důvodem byla potřeba aktérů 

ovlivňovat a spolupracovat se všemi možnými spojenci. Dle dotázaných by jeden směr 

vyjednávání bez druhého vlivu neměl takový smysl a nic by se neprosadilo. V Čechách je 

tedy spíše motto: „Zkusit všechny možné zdroje a spojení, tak, aby to celkově bylo co 

nejefektivnější“.  

Aspekt č. 3 - Velké množství rozhodovacích arén diferenciovaných podle 

funkcionálních, tak i podle teritoriálních linií v nehierarchickém uspořádání. (Hooghe, 

Marks, 2001) 

Tento aspekt nebyl ve francouzském případě prokázán, jelikož vyjednávání reformy 

SOT s vínem probíhalo jednoznačně v hierarchickém uspořádání. Všechna jednání 

postupovala od roviny departementální, přes regionální na národní úroveň a všechno 

vyjednávání završovala národní úroveň funkcionálně nejvyšší, která tak byla vnímána také 

všemi aktéry, kteří byli do procesu zapojeni. Negativní vliv na použitelnost tohoto aspektu 

MLG měla především silná role státu. Etatický ráz francouzského politického 

a administrativního modelu významně ovlivnil chování aktérů, kteří tak stále vnímají roli 

státu jako nejvýznamnější v procesu vyjednávání stanovisek k evropským otázkám. Vliv 

v tomto případě měla také specifika, která zdůrazňovala význam vinařského odvětví 

a celkovou roli zemědělského sektoru ve Francii. Na základě těchto specifik totiž francouzská 

vláda chtěla mít určitý přehled a finální slovo při vyjednávání této reformy.  

Ani v českém případě se realita neslučovala se znakem konceptu MLG. Negativní vliv 

na tento aspekt měla především politická kultura, která stále vnímá politický systém jako silně 

centralizovaný, což je dopadem dlouhodobé komunistické nadvlády.  

Aspekt č. 4 - Jedním z hlavních znaků tohoto konceptu je tzv. networking neboli 

síťování, rozhodnutí tak náleží konsensu více aktérů (Papadopoulos, 2005). 

Tento aspekt byl v případě Francie jednoznačně potvrzen. Tzv. networking probíhal 

na všech úrovních a byl velmi často využíván také v opačném směru na získávání informací 

z evropské úrovně k národním či dokonce regionálním aktérům. Konsensu se v rámci 

vyjednávání reformy SOT s vínem snažili dosáhnout zapojení aktéři velmi často. Vytvářeli 
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dokonce různé pracovní skupiny či celé zastřešující organizace (AGPV) či komise (CAF nebo 

Commission viticole), které sdružovaly více organizací za účelem tvorby společného 

stanoviska, které pak bylo dále prezentováno.  

V případě ČR nebyl „networking“ tak propracovaný, protože zde také nepůsobilo tolik 

aktérů, ale i tak se aktéři v ČR snažili získat všemožná spojení na důležitá místa. Konsensus 

více aktérů nebyl v českém prostředí tak úplně zřetelný, jelikož zde byli pouze dva důležití 

aktéři a to SV ČR a MZe, kteří spolu vyjednávali a pokoušeli se najít společné stanovisko. 

Aspekt č. 5 - Kooperativní jednání mezi aktéry vertikálním i horizontálním směrem. 

(Hooghe, Marks, 2001) 

I tento aspekt byl ve Francii jasně potvrzen, protože aktéři na jednotlivých úrovních 

spolu velmi aktivně spolupracovali na dané úrovni a zároveň udržovali pravidelnou 

komunikaci s úrovněmi dalšími. Vertikální komunikace byla převážně vedena po linii 

kmenové organizace, takže se svými odnožemi na regionální či departementální či nadnárodní 

úrovni, ale byly zde i výjimky, které vyjednávaly vertikálně napříč organizacemi.    

Také v případě Česka byl tento aspekt potvrzen, protože svazy na lokální úrovni spolu 

velmi aktivně vyjednávaly, stejně tak byly i v kontaktu se zemědělskými agenturami 

v regionu a zároveň vyjednávaly horizontálně své požadavky se SV ČR a se zástupci MZe 

ČR.  

Aspekt č. 6 - Rozhodnutí dělána v sítích, které zahrnují také formálně volbami 

nelegitimované aktéry, jakými jsou například zájmové skupiny (Loughlin, 2007) 

Tento aspekt odpovídá realitě francouzského prostředí v rámci vyjednávání reformy 

SOT s vínem, do kterého bylo zapojeno mnoho syndikátů a jiných nevládních organizací. 

Z některých rozhovorů vyplynulo, že ministr zemědělství Michel Barnier ve svých 

komentářích reformy SOT s vínem dokonce zmínil některá stanoviska, která byla definována 

regionálními nevládními organizacemi, jako postoje Francie.  Lze tedy souhlasit, že 

rozhodnutí jsou dělána v sítích, do kterých se zapojují i volbami nelegitimovaní aktéři.  

I v ČR je tento aspekt ve shodě s reálným zkoumaným prostředím, kde Svaz vinařů 

jako nevládní organizace hrál velmi významnou roli ve vyjednávání této reformy a 

jednoznačně přispěl k formulování stanovisek ČR k reformě SOT s vínem.  
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Aspekt č. 7 - Státy nejsou výlučné spojení mezi domácí politikou a mezivládním 

vyjednáváním v EU (Marks, 1996). Význam jednotlivých úrovní v procesu rozhodování není 

tak odlišný jako v minulosti. Postavení těchto úrovní je rovnocennější než dříve.  

Také v případě tohoto aspektu dochází ve srovnání s Francií ke shodě. V rámci 

vyjednávání reformy SOT s vínem docházelo ke spojení s nadnárodní úrovní i bez pomoci 

vlády. Některé nevládní organizace byly velmi spolehlivě propojeny s nadnárodními 

organizacemi jako například s COPA-COGECA, kde jsou členy. (FNSEA, CCVF, APCA) 

Navíc některé specializované syndikáty mají přímo svou evropskou zastřešující organizaci, 

která jim vyjednávání s jinými státy zprostředkovávala. (VIF)  

Ani v ČR nebyl stát výlučné spojení s evropskou úrovní. Svaz vinařů byl poměrně 

aktivní v profesní komoře organizace AREV a také přes Agrární komoru ČR v organizaci 

COPA-COGECA.  

Aspekt č. 8 - Stát již nezastává klíčovou roli v rozhodovacím procesu, je to jen jedna 

složka mezi velkým množstvím aktérů v evropské politické struktuře (polity) (Marks, 1996) 

Národní stát přestává být vlivem naznačených změn výlučnou jednotkou komunikace mezi 

jednotlivými složkami správního systému, komunikace probíhá na více úrovních a více 

směry. (Rovná, 2007) 

Tento aspekt nebyl v případě Francie prokázán, jelikož všichni dotázaní aktéři 

vyhodnotili stát jako klíčového aktéra, se kterým je třeba vyjednávat, protože on je ten 

zásadní, který vše za Francii vyjedná. Zároveň se většině aktérů jeví tato cesta jako 

efektivnější než se pokoušet něco prosadit na evropské úrovni po své vlastní ose. Na 

použitelnost tohoto aspektu v praxi má vliv kromě étatického politického modelu Francie, 

také fakt, že zájmové skupiny jsou ve Francii oproti státu ve slabé pozici a velmi často 

názorově roztříštěné. Proto je pro nevládní organizace snazší vyjednávat svou pozici na 

národní úrovni na MZe než se názorově prosazovat na evropské úrovni, kde se může potýkat 

ještě s několika jinými názory od ostatních francouzských organizací, což nakonec na 

evropské instituce působí zmatečně.  

Také v ČR byl stát vnímán jako klíčový aktér vyjednávacího procesu. Nikdo 

z dotázaných aktérů nespatřoval výhodu v jeho obcházení, spíše naopak. Dle dotázaných je 

vhodné kombinovat komunikaci se státem a evropskou úrovní a zužitkovat tak všechny 

komunikační kanály na maximum, ale stále je podle nich stát nejdůležitější aktér. Z pohledu 

ČR měla největší vliv na použitelnost tohoto konceptu politická kultura v ČR, kde stále ještě 
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podvědomě převládá centralistické pojetí politického systému, které zde před pádem 

komunistů fungovalo.   

Aspekt č. 9 - Pravomoci a autorita v politickém systému v rámci členského státu už 

nejsou na nejvyšším stupni. Rozhodovací proces je stejně ovlivňován aktéry z regionální 

a lokální úrovně (Hooghe, Marks, 2001)   

Ačkoli se Francie několik posledních desítek let pokouší o decentralizaci, převládá zde 

stále étatický politický model a všichni aktéři veřejné moci v regionech se pořád zodpovídají 

svým nadřízeným na národní úrovni. Proto ani tento aspekt nebyl ve Francii prokázán. Aktéři 

na lokálních a regionálních úrovních mají sice přímé spojení na evropskou úroveň, ale dle 

jejich slov ho využívají pouze na získávání informací, v žádném případě na prosazování 

svých stanovisek bez vědomí národní úrovně.  

V ČR také docházelo v posledních letech k decentralizačním záměrům, ale stejně jako 

ve Francii, ani tady nebyl tento aspekt potvrzen a pravomoci a autorita je stále na nejvyšším 

stupni, takže v rámci státu na národní úrovni.  

Aspekt č. 10 - Model MLG odmítá striktní dělení mezi domácí a mezinárodní 

politikou. Vlády se scházejí nejen na úrovni vrcholných představitelů, ale i na úrovních 

jednotlivých odborů ministerstev. K podobným mezistátním setkáním dochází i na úrovni 

nevládních aktérů jako jsou odbory, obchodní komory a sdružení spotřebitelů, které vytvářejí 

přeshraniční sítě. (Havlík, 2003) 

Tento aspekt byl ve Francii jednoznačně potvrzen, protože evropská politika se ve 

Francii řeší na všech úrovních a nedochází k žádnému striktnímu oddělení domácí 

a mezinárodní politiky. Aktéři, jak z nevládních organizací, tak z veřejného sektoru se 

scházejí na mezistátních setkáních a vyjednávají svá společná stanoviska. V případě Francie 

probíhala tato jednání především se Španělskem a Itálií.  

Také v případě ČR nedocházelo k striktnímu dělení mezi domácí a evropskou 

politikou. Naopak také docházelo k aktivním mezistátním jednáním především se zeměmi 

s podobnými klimatickými podmínkami pro pěstování vinné révy. Tato jednání probíhala 

především s Německem, Rakouskem a Slovenskem, jak na vládní úrovni, tak na úrovni svazů.  

Aspekt č. 11 - Zájmové skupiny přitom působí jak na evropské instituce shora, tak 

zdola, v členských zemích na národní zástupce v těchto institucích. (Havlík, 2003) 
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Tento aspekt velmi přesně vystihuje situaci ve Francii, ale nelze říci, že oba tyto 

kanály jsou stejně efektivní. Dle slov dotázaných sice zájmové skupiny působí na evropské 

instituce, ale mnohdy to hodnotí jako méně efektivní, než působení na národní úrovni. Nejen 

proto, že kolikrát neumí vyhodnotit, na koho působení v evropských institucích zacílit, ale 

také proto, že když se snaží působit například v organizaci COPA-COGECA, tak stejně 

nemají jistotu, že finální stanovisko C-C bude mít něco společného s potřebami Francie. Také 

z těchto důvodů a z mnohých výše zmíněných preferují ovlivňování institucí na národní 

úrovni.  

V případě ČR docházelo také k působení zájmových skupin na obou úrovních, ale 

v tomto případě to bylo promyšlené a systematické, protože, jak již bylo řečeno, dle 

dotázaných bylo vhodné kombinovat komunikaci se státem a evropskou úrovní a zužitkovat 

tak všechny komunikační kanály na maximum. Většinou také svaz získané informace zase 

komunikoval MZe a naopak, takže docházelo k oboustranné spolupráci a při tvorbě českého 

stanoviska byli všichni dostatečně informováni.  

Aspekt č. 12 - Vyjednávání nemusí vždy probíhat pouze s nejbližší vyšší nebo nižší 

úrovní. (Hooghe, Marks, 2001) 

I tento aspekt byl potvrzen, protože k tomuto jevu také v rámci francouzského případu 

docházelo. Především aktéři na departementální úrovni měli ve zvyku přeskakovat regionální 

úroveň. To bylo dáno tradičně siným postavením departementů vůči regionům ve Francii.  

Také v případě ČR byl tento aspekt potvrzen, protože lokální svazy a někdy 

i jednotliví vinaři docházeli na jednání přímo se zástupci oddělení pro víno MZe ČR, takže 

obcházeli krajskou úroveň a vyjednávali své požadavky přímo s národní úrovní.   

 V celkovém souhrnu tři z dvanácti aspektů nebyly v dané případové studii 

prokázány. Všechny neprokázané aspekty se více či méně týkaly role státu a vnímání vlády 

v rozhodovacím procesu. Většina těchto znaků nebyla prokázána především vlivem specifik 

daného státu, která jejich použitelnost deformovala (ovlivňovala). V následujících odstavcích 

jsou uvedeny ještě další dílčí shrnutí případové studie. 

Ačkoli se může zdát, že zázemí zemědělských zájmových skupin v Bruselu je 

nejdůležitějším institucionálním motorem pro zemědělské lobby, dle provedených rozhovorů 

a některých akademických článků se ukázalo, že naopak. Národní úroveň se stále jeví jako 

nejdůležitější pro vytváření pozic k SZP a k dílčím reformám zemědělských sektorů 

a především je také mnohem více ovlivnitelná ve prospěch zemědělské pozice daného 



185 
 

členského státu. Národní úroveň stále tvoří první i poslední obrannou linii zemědělských 

zájmů. Zde jednotlivé státy vytváří svou pozici k jednotlivým oblastem politiky, kterou pak 

již pevně formulovanou přesouvají na evropskou úroveň. Případně nejdříve hledají spojence 

pro podporu daného stanoviska v ostatních členských zemích a poté, co získají ještě silnější 

vyjednávací pozici na základě této spolupráce, předávají tuto politickou pozici do Bruselu. 

Pro danou členskou zemi je velmi limitující ve vyjednávání fakt, kolik zastřešujících 

organizací se ve vinařském sektoru prezentuje. V ČR byla v době vyjednávání reformy SOT 

s vínem pouze jedna zastřešující organizace. Stejně tomu tak bylo i v Německu, Rakousku, 

Lucembursku, Slovinsku a Maďarsku. V těchto zemích bylo tedy jednodušší prosazovat 

jednotný názor za celou členskou zemi. Naopak ve Francii, Itálii či Španělsku bylo 

zastřešujících organizací hned několik, čímž se jednání svazů v Bruselu komplikovalo, 

protože jeden stát měl až čtyři postoje k dané reformě.  

Na základě provedených rozhovorů a analyzovaných výsledků, které byly srovnány 

s aspekty konceptu MLG, práce dochází k závěru, že koncept MLG je na případ vyjednávání 

reformy SOT s vínem pouze částečně aplikovatelný, protože nedochází ke shodě se všemi 

definovanými znaky, vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu také vliv specifik daného 

státu, s čímž teoretický koncept nepracuje. Obecně lze doporučit do teorie konceptu MLG 

zapracovat možný vliv specifik státu na jeho aplikovatelnost.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Návod k rozhovoru – okruhy a typy otázek 

OKRUHY TYPY OTÁZEK 

Popis sdružení (organizace) 

- členská základna? (struktura, počet členů atd.) 
- význam organizace? 
- účel seskupení? 
- na jaké rozhodovací úrovni se nachází? 

Členství v jiných organizacích 

- Jste vy osobně nebo někdo z vysoce postavených členů 
této organizace členem ještě v jiné relevantní 
organizaci? 

- Případně na jakých úrovních tyto organizace jsou? 

Využívané komunikační kanály 

- s kým tato organizace konkrétně vyjednávala v případě 
SOT s vínem? 

- horizontální směr komunikace? 
- vertikální směr komunikace? 
- s nižšími úrovněmi? 
- s vyššími úrovněmi? 
- přeskakují některé úrovně?  

Spolupráce na tvorbě stanoviska 
s ostatními organizacemi - 
sjednocování stanovisek 

- spolupracovali jste s jinými organizacemi za účelem 
vytvoření společného stanoviska? 

- Jaká byla motivace k této spolupráci? 

Způsoby prosazování zájmů 
organizace 

- Jakými způsoby tato organizace prosazovala své zájmy 
v rámci tvorby stanoviska k reformě SOT s vínem? 

- Všechny způsoby komunikace a prosazování 
Přímá komunikace s evropskou 
úrovní 

- Snažili jste se působit také na evropskou úroveň nebo 
pouze na národní? 

Percepce role vládní úrovně v 
rozhodovacím procesu 

- Jak vnímáte roli národní vlády v procesu vyjednávání 
reformy SOT s vínem? 

- Jde v tomto procesu o dominantního aktéra? 
- Klíčový aktér? 

Organizace na evropské úrovni a 
spolupráce - AREV, COPA-
COGECA, Evropská komise, 
Evropský parlament 

- spolupracujete s organizacemi na evropské úrovni? 
Případně jste jejich členy?  

- jaká je podle Vás jejich role v procesu vyjednávání? 

Dokument organizace o 
stanovisku k reformě SOT 
s vínem 

- Můžete mi, prosím, poskytnout oficiální dokument Vaší 
organizace se stanoviskem k reformě SOT s vínem? 

Přeshraniční spolupráce - Docházelo během vyjednávání stran Vaší organizace 
k nějaké přeshraniční spolupráci? 

Celkový souhrnný pohled na 
vyjednávání SOT s vínem očima 
této organizace 

- Můžete stručně popsat průběh vyjednávání národního 
stanoviska k reformě SOT s vínem z pohledu Vaší 
organizace? 

Zdroj: autorka 
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Příloha č. 2 - Řádný legislativní postup po přijetí Lisabonské smlouvy 
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Zdroj: Autor schématu: JUDr. Milan Kováč, Ministerstvo zemědělství ČR 
Příloha č. 3 - Seznam 50 lobby s propustkou do prostor Francouzského Národního 

shromáždění (Hranaiová, 2008) 

La liste officielle des 50 lobbies titulaires d’un badge d’accès permanent 

à l’Assemblée nationale: 

ACFI « Assemblée des chambres française de commerce et d’industrie » · ADEME « 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie » · ADF « Assemblée des 

Départements de France » · Air France (2 cartes) · AMF « Association des Maires de France 

» · ANIA « Association Nationale des Industries Alimentaires » · ANPE « Agence Nationale 

Pour l´Emploi » · APCA « Assemblée permanente des chambres d’agriculture · APCM « 

Assemblée permanente des chambres de métiers »  · ARF « Association des régions de France 

»  · Banque de France  · Caisse des dépôts · CAPE « Centre d’accueil de la presse étrangère » 

· CEA « Centre d´Études d´Assurances » · CFCE « Centre français du commerce extérieur » · 

CFDT « Confédération Française démocratique du travail » · Chambre de commerce et 

d’industrie de Paris · Charbonnages de France  · CNAMTS « Caisse nationale de l’assurance 

maladie des travailleurs salariés » · Commission européene (Représentation en France de la 

Commission européenne) · Commission de régulation de l’énergie  · Comité interministériel 

pour les questions de coopération économique européenne · Conseil économique et social  · 

Cour des comptes  · CSA « Conseil Supérieur de l´Audiovisuel » · Conseil supérieur du 

notariat · DATAR « Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale » · EDF « 

Électricité De France » · FNSEA « Fédération nationale des syndicats d´exploitations 

agricoles » · Force ouvrière · France Telecom  · France Télévisions (2 cartes) · GDF « Gaz 

de France » · GIE Conseil national des barreaux – Barreau de Paris – Conférence des 

Bâtonniers · INA « Institut national de l’audiovisuel »  · INSERM « Institut national de la 

santé et de la recherche médicale » · Jeunes agriculteurs (ancien CNA)  · Médiateur de la 

République · Mutualité agricole « Union des caisses centrales de la mutualité agricole » · 

Mutualité française · Observatoire national de l’éducation à l’environnement pour un 

développement durable · La Poste · Radio France · RATP « Régie autonome des transports 

parisiens » · SNCF (2 cartes) · UNAF « Union nationale des associations familiales » · UPA 

« Union professionnelle artisanale » · VNF « Voies navigables de France » · Total-Fina-Elf · 

CENCEP « Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance »  · Canal + 
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Příloha č. 4 – Schéma politické sítě aktérů zapojených do procesu vyjednávání reformy 

SOT s vínem ve Francii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 
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Příloha č. 5 – Schéma politické sítě aktérů zapojených do procesu vyjednávání reformy 

SOT s vínem v České republice 

 

Zdroj: autorka 
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