
 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

Diplomová práce  

 

 

2016  Bc. Markéta Nováková



 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Právnická fakulta 

Katedra národního hospodářství 

 

 

 

 

Zemědělská politika EU- její slabiny a snahy o reformu 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph. D. 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 16. 8. 2016

 

 



Prohlášení  

Prohlašuji, že předkládanou diplomovou práci na téma „Zemědělská politika EU- její slabiny 

a snahy o reformu“ jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu i další 

prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu. Tato práce nebyla využita k 

získání jiného nebo stejného titulu.  

V Praze dne …............                               Bc. Markéta Nováková



Poděkování  

Děkuji za trpělivý přístup, odpovědi na mé otázky a za konzultace JUDr. Ing. Zdeňku 

Hrabovi, vedoucímu této práce, Ing. Filipu Lamešovi, vedoucímu oddělení přímých plateb na 

Ministerstvu zemědělství a Ing. Miloši Jirovskému, řediteli sekce regionálních odborů 

Státního zemědělského intervenčního fondu. Především bych však chtěla poděkovat své 

rodině za podporu během celého studia. 

 



5 

 

 

Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 7 

1. Popis politiky ...................................................................................................................... 9 

1.1. Cíle............................................................................................................................. 11 

1.2. Organizace politiky a zemědělských trhů .................................................................. 12 

1.3. Nástroje ...................................................................................................................... 13 

2. Slabiny společné zemědělské politiky .............................................................................. 16 

2.1. Ceny ........................................................................................................................... 16 

2.2. Sociální rozměr .......................................................................................................... 19 

2.3. Politika a lobbing ....................................................................................................... 23 

2.4. Položka v rozpočtu .................................................................................................... 28 

2.5. Environmentální aspekty ........................................................................................... 30 

2.6. Byrokratická náročnost .............................................................................................. 32 

2.7. Efektivita ................................................................................................................... 34 

2.8. Kritika světové obchodní organizace ........................................................................ 37 

2.8.1. Tarifní a netarifní omezení ................................................................................. 39 

2.8.2. Reforma SZP z roku 2003 .................................................................................. 43 

2.8.3. Exportní dotace po roce 2015 ............................................................................. 45 

2.8.4. Vyjednávací kolo z Dauhá ................................................................................. 47 

2.8.5. Zahraniční obchod EU v oblasti zemědělství ..................................................... 50 

3. Snahy o zlepšení fungování politiky ................................................................................. 53 

3.1. Mid-Term Review ..................................................................................................... 53 

3.2. Health check .............................................................................................................. 56 

3.3. Úprava SZP pro období 2014-2020 ........................................................................... 58 

3.3.1. Vícesložkový systém přímých plateb ................................................................. 58 

3.3.2. Další podstatné změny SZP po roce 2014 .......................................................... 65 

4. Co utvářelo současnou reformu ........................................................................................ 70 

4.1. Externí vlivy .............................................................................................................. 70 

4.2. Interní vlivy ............................................................................................................... 71 

4.2.1. Odlišné zájmy a postoje členských států ............................................................ 73 

4.2.2. Proces přijímání reformy .................................................................................... 75 

5. Hodnocení současné reformy ............................................................................................ 79 

5.1. Ceny ........................................................................................................................... 81 



6 

 

 

5.2. Sociální rozměr .......................................................................................................... 81 

5.3. Politika ....................................................................................................................... 83 

5.4. Položka v rozpočtu .................................................................................................... 84 

5.5. Environmentální aspekty ........................................................................................... 84 

5.6. Byrokratická náročnost .............................................................................................. 87 

5.7. Efektivita ................................................................................................................... 88 

5.8. Kritika Světové obchodní organizace a ostatních států ............................................. 89 

Závěr ......................................................................................................................................... 91 

Příloha ............................................................................................................................... 93 

Seznam zkratek ................................................................................................................. 94 

Seznam klíčových výrazů ................................................................................................. 95 

Seznam grafů .................................................................................................................... 95 

Seznam tabulek ................................................................................................................. 95 

Seznam map a schémat ..................................................................................................... 96 

Seznam použité literatury a zdrojů ....................................................................................... 97 

Monografie ........................................................................................................................ 97 

Periodika ........................................................................................................................... 97 

Právní prameny ................................................................................................................. 98 

Internetové zdroje ............................................................................................................. 99 

Média .............................................................................................................................. 106 

Prezentace ....................................................................................................................... 106 

Jiné zdroje ....................................................................................................................... 107 

Abstrakt .............................................................................................................................. 107 

Abstract ............................................................................................................................... 108 

 



7 

 

 

Úvod 

Cílem této diplomové práce je představit problematické oblasti politiky a popsat hlavní 

body kritiky společné zemědělské politiky (dále také „SZP“), stěžejní snahy o její reformu ze 

strany Evropské unie (dále také „EU“) v posledních letech a následně analyzovat a zhodnotit, 

zda a v jakých oblastech došlo ze strany EU k dostatečné interakci a ke změnám v politice 

tak, aby reflektovala objektivní problémy a vznášenou kritiku. V rámci hodnocení bude část 

práce věnována i analýze toho, co současnou reformu utvářelo. Budu analyzovat do jaké míry 

odpovědné orgány vyslyšely opodstatněnou kritiku politiky, v jakých oblastech došlo 

k posunu a které aspekty politiky naopak zůstaly relativně neměnné.  

Při výběru tématu pro diplomovou práci pro mě bylo rozhodující, že jde o námět, který 

je bez ohledu na dobu neustále aktuální a zároveň i oprávněně vzbuzuje vášně a emoce. 

Téměř každý má názor na to, jakou by mělo mít zemědělství funkci a jak by měla politika 

s ním spojená vypadat. Samotná společná zemědělská politika EU je i přes nepopiratelný 

úspěch stále doprovázená kontroverzemi. Na půdě Světové obchodní organizace patří 

zemědělství k bodům, které činí při jednáních největší problémy a které nejvíce rozděluje. 

Důležitost zemědělských komodit nám připomínal v posledních letech i turbulentní vývoj cen 

některých z nich. Na jejich ceny jsou velmi citliví především ti nejchudší obyvatelé planety. 

Zdražení nebo naopak zlevnění určitých základních potravin může způsobit pád vlád nebo 

nepokoje. Z ekonomického hlediska zůstává půda jedním ze základních výrobních prostředků 

a potraviny jsou jedny z klíčových komodit.  

Prozatím jsem vysvětlila důvod výběru zemědělství jako obecného tématu mé 

diplomové práce. Konkrétní výběr tématu byl založen na skutečnosti, že většina dostupné 

literatury je založená na popisu politiky s důrazem na vývoj v 80. a 90. letech a na začátek 

našeho tisíciletí. I po roce 2003, kdy došlo k poslednímu zásadnímu obratu ve směřování 

politiky, však dochází postupným vývojem k podstatným změnám v charakteru politiky. 

Dalším důvodem, proč téma zemědělské politiky EU považuji za zajímavé, je skutečnost, že 

již od dob Evropského hospodářského společenství v 60. letech tvoří výdaje na zemědělství 

zdaleka největší položku ve společném rozpočtu. Zásada „track money transfer“ tedy sleduj 

tok peněz, pokud chceš zjistit stav věci, mi přijde ve spojení s EU a společnou zemědělskou 

politikou poměrně výstižná. Důležitost společné zemědělské politiky dále podtrhává nejen 

velká lobby, která jí obklopuje ale i neustálá snaha EU politiku udržet, i za cenu kompletních 

změn jejího charakteru v průběhu času.  



8 

 

 

Na rozdíl od několika obdobných kvalifikačních prací na toto téma, které se věnují 

vývoji SZP, těžištěm této práce má být především popis a analýza vývoje po zlomovém roce 

2003, kdy SZP získala velkou část rysů, které jí charakterizují dodnes, se zaměřením na 

nedávné změny v charakteru politiky. Pro pochopení čtenáře nemohu opominout stručnou 

exkurzi do historie SZP a do nástrojů, které se používaly pro korekční opatření v minulosti. 

Na druhou stranu nemohu nechat v této práci příliš velký prostor pro starší historii, pokud 

nechci odsoudit k nezdaru záměr psát především o aktuálním vývoji. Ve snaze práce zachytit 

a snad i z části osvětlit aktuální posuny a změny v SZP, vidím její potenciální přínos. Přesněji 

řečeno v této snaze vidím to, co by práce mohla přinést nového. V české odborné literatuře, 

natož v té světové, je téma SZP více než detailně zpracováno. K aktuálnímu vývoji je však 

stále dostupné jen velmi omezené množství monografií. S kvalitními zdroji se doposud spíše 

setkávám na poli odborných článků či informačních materiálů vydaných zainteresovanými 

institucemi či skupinami zaměřenými na výzkum v oblasti politiky a ekonomie.  

Práce je strukturována na deskriptivní část, v níž SZP stručně představuji. Dále se práce 

věnuje popisu jejích slabin z hlediska různých pohledů a aktérů. Druhý úsek práce je zaměřen 

čistě na popis reforem. Práce se věnuje analýze nejen toho, co utvářelo současnou reformu 

z roku 2013 a 2014, ale i otázkám týkajících se nasměrování politiky po roce 2003, kdy došlo 

k poslednímu výraznému obratu v samotném mechanismu fungování této společné politiky. 

Závěrečná část práce obsahuje hodnocení současné reformy, přičemž budu zohledňovat 

především to, zda reformní pokusy reflektují její často oprávněnou kritiku. Hodnotící část 

zahrnuje i pokus analyzovat důvody, které vedly ke konsenzu na dané variantě vývoje této 

politiky. Hlavními metodami používanými při psaní této práce jsou deskripce, analýza a 

okrajově dedukce a indukce.  

Jak jsem již psala, cílem mé práce je najít odpověď na to, jak, zda a v jakých oblastech 

došlo ze strany EU k interakci, která by kritiku SZP z úst relevantních aktérů reflektovala. 

V rámci hodnocení bych ráda na základě dostupných informací věnovala i část analytického 

dílu práce tomu, co podobu politiky utvářelo. Nechci se pouze věnovat změnám, ale i 

důvodům proč k některým proměnám nedošlo, ačkoli se o nich hojně diskutovalo. Mojí tezí 

je, že současný evolutivní vývoj politiky vykazuje spíše snahu narovnávat a korigovat zjevné 

nedostatky, než provádět radikální změny. Důvodem není pouze zájem zachovat obdobný stav 

jaký je dnes, ale i nedostatek významného vnitřního ani vnějšího tlaku, který by tlačil Unii k 

radikálnějším změnám.  

Stav textu odpovídá datu dokončení práce ke konci června 2016 a nezohledňuje tedy 

důsledky pravděpodobného odchodu Velké Británie z Evropské unie.  
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1. Popis politiky 

Společná zemědělská politika se zrodila z poválečné touhy po potravinové soběstačnosti 

v souvislosti se zkušeností z druhé světové války, kdy v některých částech západní Evropy 

byl nedostatek potravin. Současná koncepce této politiky je i odrazem konceptu welfare state, 

tedy státu blahobytu, kde díky sociálním opatřením nehrozí ani těm nejchudším hlad a jiná 

existenční ohrožení.  

SZP byla jednou z prvních a po mnoho let jedinou plně integrovanou politikou
1
 

vytvořenou již v roce 1962, už tehdy s vlastní zúčtovací jednotkou.
2
 Byla tak určitým 

předobrazem toho, kam se bude Evropské hospodářské společenství vyvíjet dál, tedy ke 

společnému trhu a měně. Šlo tehdy o kompromis mezi zájmy Německa a Francie, kdy si 

Francie chtěla zajistit přístup na německý trh pro své zemědělské výrobky, zatímco Německo 

chtělo to samé pro své průmyslové výrobky. Každý stát v rámci Společenství měl vlastní 

intervenční politiku a některé státy dotovaly zemědělství štědřeji než jiné. Pokud měla být 

naplněna základní myšlenka volného pohybu zboží mezi zeměmi Evropského hospodářského 

společenství, muselo dojít k synchronizaci intervenčních politik. Společná politika byla 

zavedena proto, že samotné státy by nebyly ochotné jednostranně přistupovat k omezení 

tržních intervencí, pokud by neměly jistotu, že stejné kroky podniknou i ostatní státy.  

Na první pohled se může zdát, že zemědělství jako takové není natolik specifické, že by 

potřebovalo zvláštní přístup
3
, nicméně opak je pravdou. Zemědělci nemohou pružně reagovat 

na změnu poptávky, protože pokud již mají zaseto, nelze výběr změnit. Z ekonomického 

hlediska není nabídka elastická. Všechny obdobné produkty jsou dodávány na trh přibližně ve 

stejnou dobu a zboží podléhá obecně rychlé zkáze. Možnosti skladování potravin nejsou 

neomezené. Výnosy získávají zemědělci jen několikrát do roka, přičemž díky fluktuaci cen i 

produkce, není lehké plánovat investice. Úroda je vysoce závislá na výkyvech počasí, stejně 

tak je zranitelná i díky nemocem zvířat a rostlin. V případě napadení úrody škůdci a u zvířat 

nemocemi je často potřeba pro zabránění šíření zdroje nákazy zničit veškerou produkci.
4
  

                                                      
1 EVROPSKÁ KOMISE, Společná zemědělská politika - Příběh pokračuje, 50 let společné zemědělské politiky. [pdf]. [cit. 7. 

4. 2015].Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf, s. 5; SVAČINOVÁ 

T., Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou politiku EU. Současná Evropa č. 2, 2011, s. 159. 
2 EVROPSKÁ KOMISE, Společná zemědělská politika - Příběh pokračuje, 50 let společné zemědělské politiky. [pdf]. [cit. 7. 

4. 2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf, s. 5. 
3 ČERNÝ, Š. Společná zemědělská politika EU a WTO: překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu. Praha, 

2012. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, s. 41, 42. 
4 EU i členské státy zemědělcům nabízejí částečné kompenzace v případě postižení produkce nákazami a škůdci. ICTSD, 

MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative Proposals. 

Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. Dostupné 

z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 10; MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Náhrada nákladů a 

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
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Na rozdíl od nabídky je poptávka relativně konstantní po celý rok (alespoň ve většině 

rozvinutých zemí). V moderních dějinách bylo vždy klíčové koordinovat transport a distribuci 

potravin s nabídkou a poptávkou. Nabídka a poptávka bývají vždy koncentrovány v odlišných 

regionech, nabídka na venkově a poptávka ve městech. K hladomorům ve 20. století 

nedocházelo již z důvodu nedostatku potravin, ale bývaly buď řízené, došlo k nim vlivem 

konfliktů nebo právě v důsledku nezvládnutí distribuce či nedodržení pravidel pro správné 

skladování a zachování jakosti. Vzhledem k tomu, že v zemědělském sektoru, především 

v malovýrobě, je koncentrována relativně chudá skupina obyvatel, státy přistupují k 

protekcionistické politice v oblasti zahraničního obchodu v zemědělství více než v jiných 

segmentech obchodu. 

I přes to, že zemědělství je z hlediska tvorby HDP relativně nedůležitým segmentem 

ekonomiky, stále jde o klíčové odvětví pro přežití lidstva. Důležitost zemědělství se 

všeobecně uznává i z estetických důvodů. Ve všech vyspělých zemích je zemědělství již 

desítky let subvencováno nebo je jinými způsoby zajištěna jeho podpora. Stačí se jen podívat 

do společného rozpočtu Evropské unie, aby člověk pochopil, že ačkoli má běžný Evropan 

pocit, že není potřeba se o zemědělství zajímat, protože jeho chod je v zásadě bezproblémový, 

evropské instituce zaujímají jiný názor. V současnosti představují výdaje na zemědělství 

přibližně 40 % ročního rozpočtu EU
5
. Citlivost zemědělství pro EU dokládá i skutečnost, že 

když byly zavedeny sankce proti politickému režimu v Ruské federaci, Kreml odpověděl 

právě sankcemi vůči dovozu evropských potravin. Toto opatření vychýlilo trhy a do značné 

míry způsobilo současnou nestabilitu některých společných organizací trhů. Důležitost této 

politiky podtrhává i fakt, že „přibližně polovina půdy v EU je obhospodařována.“
6
 Jsme tedy 

téměř neustále obklopeni výsledky a často i různými nepředpokládanými konsekvencemi této 

politiky.  

Většina rozhodnutí týkající se SZP je vytvořena na unijní úrovni
7
 a z velké části je 

hrazena z unijního rozpočtu. Při provádění této politiky musejí být dodržovány zásady 

evropského práva jako volný pohyb zboží, zákaz protisoutěžního chování, zákaz vnitřních cel 

či srovnatelných omezení v rámci obchodu mezi členskými státy. Ačkoli je Evropská unie 

stavěná na principu liberalizace obchodu a odmítání protekcionismu jako fenoménu 
                                                                                                                                                                      
ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami. [on-line]. [cit. 5. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html. 
5 OECD, OECD Economic Surveys: European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. 

[on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 146. 
6 Celková rozloha EU je 418 173 000 ha z toho je obdělávaných 188 405 000 ha, tedy 45 % půdy (údaje z roku 2012). 

FAO, Agriculture and Trade Policy Background Note: The European Union. [pdf]. [cit. 17. 10. 2015]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/Trade_Policy_Brief_EU_final.pdf, s. 2. 
7 KOESTER, U. Common Agricultural Policy. The Princeton Encyclopedia of the World Economy. Princeton: Princeton 

University Press, 2009, s. 184. 

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivotni-situace/nahrada-nakladu-a-ztrat-vzniklych-v.html
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/Trade_Policy_Brief_EU_final.pdf
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narušujícího mezinárodní obchod, principy nediskriminace a volného bezcelního dovozu 

zboží jsou uplatňovány pouze v rámci Unie.
8
 Základními principy SZP jsou jednotnost trhu, 

kde bez omezení hranicemi platí stejná pravidla, společné financování, preferenční systém 

vůči vlastním výrobkům, princip vzájemného uznávání, přičemž platí s výjimkami stejné 

standardy kvality.
9, 10

 

1.1. Cíle 

Kompetence v oblasti zemědělství patří mezi ty sdílené mezi členskými státy a EU. 

Právní základ vychází ze Smlouvy o fungování Evropské unie (dále „SFEU“), konkrétně z 

hlavy třetí, článků 38-42. Cíle společné zemědělské politiky jsou především stanoveny v 

článku 39 SFEU. Podle tohoto článku „cílem společné zemědělské politiky je: 

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajištěním 

racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití výrobních činitelů, 

zejména pracovní síly; 

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to 

zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných v zemědělství; 

c) stabilizovat trhy; 

d) zajistit plynulé zásobování; 

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny.“
11

 

Oprávněných zájmů chrání ve skutečnosti SZP podstatně více, zároveň nejsou 

vyjádřené pouze v evropských smlouvách. Cíle se často vzájemně vylučují, například snaha o 

modernizaci a zefektivnění zemědělské výroby není plně slučitelná se snahou zachovat 

rodinný charakter farem. Dalšími cíli SZP sloužícími nejen zájmům zemědělců jsou snaha o 

rozvoj venkova, regionální a sociální kohezi, ochrana práv spotřebitelů, stanovení standardů 

kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Čím dál větší faktor mají na utváření politiky i 

environmentální ohledy. Ve zkratce, úkolem zemědělců podle SZP není pouze „vyrábět 

                                                      
8 Ani obchodu uvnitř Unie se nevyhýbá vzájemná rivalita členských států a vnitřní nekalá soutěž. V současnosti české 

zemědělské podniky čelí velmi nízkých cenám na poli mléka a vepřového a hovězího masa. Po zavedení ruského embarga 

čelí EU velkým přebytkům. Čeští chovatelé prasat obviňují zahraniční konkurenci z dumpingu. Předseda svazu chovatelů 

prasat ilustruje podezření na dumping skutečností, že „vepřová kýta se v Nizozemsku, Belgii a Německu prodává za 155 až 

260 korun a k nám se vozí za 64 korun včetně DPH.“  HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, Hrozí konec českého vepřového. Zaplatí 

za to každý, varují chovatelé. [on-line]. [cit. 18. 6. 2016]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-65221400-hrozi-konec-ceskeho-

veproveho-zaplati-za-to-kazdy-varuji-chovatele. 
9 McMAHON, J., A. Law of the Common Agricultural Policy. 2000, s. 41. 
10 BURNY, P. Reforming the Common Agricultural Policy. Prospective of 2013 and beyond, European essays. History-

Economy-Politics, Institute of Political Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2011, s. 205. 
11 Smlouva o fungování Evropské unie, Hlava III, Zemědělství a rybolov, čl. 39. 

http://ihned.cz/c1-65221400-hrozi-konec-ceskeho-veproveho-zaplati-za-to-kazdy-varuji-chovatele
http://ihned.cz/c1-65221400-hrozi-konec-ceskeho-veproveho-zaplati-za-to-kazdy-varuji-chovatele
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potraviny“, ale i „obhospodařovat krajinu.“
12

 Zemědělci jsou tedy i tvůrci pozitivních 

externalit, které využíváme my všichni. 

1.2. Organizace politiky a zemědělských trhů 

Samotná politika je organizována skrze systém dvou pilířů. Finance z prvního pilíře 

jsou určené na přímé podpory a tržní opatření. První pilíř disponuje větším objemem 

prostředků (75,6 %)
13

, které jsou umístěny v Evropském zemědělském záručním fondu.
14

 

Z druhého pilíře Programu rozvoje venkova putují prostředky na rozvoj venkova a na rozdíl 

od prvního pilíře, Unie vyžaduje pro vydávání těchto prostředků spolufinancování ze strany 

členské země, kam podpora směřuje.
15

 Prostředky druhého pilíře pro Program rozvoje 

venkova jsou shromážděné v Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova. 

Spolufinancují se jím záměry jako optimalizace technických norem, dobré životní podmínky 

zvířat, podpora jakosti potravin, zlepšení struktury farem, jejich modernizace atd.
16

 Obecně by 

měl Program rozvoje venkova „přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelnému 

řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji 

venkovských oblastí.“
17

 Podpora směřuje nejen do aktivit spojených se zemědělstvím. 

Členské státy mohou podporovat vybrané investiční záměry různými způsoby, například 

jednorázovými granty, dotovanými úrokovými sazbami, podporami, zárukami úrokových 

sazeb či garantovanými půjčkami.
18

 

V rámci této diplomové práce se zaměřím spíše na problematiku prvního pilíře politiky, 

tedy na zdroj, z něhož prostředky směřují na přímé platby a intervence na trhu. Na první pilíř 

se zaměřuji z důvodu, že je v globálu vzhledem k množství zde alokovaných prostředků stále 

podstatnější než pilíř druhý, i když se jeho důležitost konstantně zvyšuje. Dalším, možná ještě 

podstatnějším důvodem je, že analýza nastavení Programu rozvoje venkova vzhledem 
                                                      
12 EUROPA.EU, Společná zemědělská politika: Partnerství mezi Evropou a zemědělci. [pdf]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_cs.pdf., s. 8. 
13 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html. 
14 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Společná zemědělská politika: má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 nařízení 

rady (es) č. 73/2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděna? Zvláštní zpráva č. 10/ 2013. [pdf]. [cit. 29. 9. 2015]. Dostupné 

z:  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_CS.pdf, s. 5. 
15 Kofinancování je požadováno v rozmezí 15-50 %. FAO, MATTHEWS A., European union experience with agricultural 

policy reform in light of WTO commitments.[pdf]. [cit. 6. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_nov/5_Matthews_EU.pdf, s. 2. 
16 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Společná zemědělská politika: má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 nařízení 

rady (es) č. 73/2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděna? Zvláštní zpráva č. 10/ 2013. [pdf]. [cit. 29. 9. 2015]. Dostupné 

z: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_CS.pdf, s. 5. 
17 BUSINESSINFO, Program rozvoje venkova 2014-2020. [on-line]. [cit. 11. 6. 2016] Dostupné z 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/program-rozvoje-venkova-2014-2020-63472.html. 
18 EVROPSKÁ KOMISE, Institute for Prospective Technological Studies, European farmers’ intentions to invest in 2014-

2020: survey results. [pdf]. [cit. 28. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90441/ipts%20jrc%2090441%20(online)%20final.pdf, s. 47. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_CS.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_nov/5_Matthews_EU.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_CS.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90441/ipts%20jrc%2090441%20(online)%20final.pdf
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k různorodosti témat, na které se zaměřuje a z toho pramenící složitosti a zároveň i 

provázanosti témat s jinými politikami, by si zasloužila celou vlastní diplomovou práci. 

S ohledem na omezený rozsah práce, se budu problematice pilíře rozvoje venkova věnovat 

pouze okrajově.  

Evropský trh zemědělských produktů
19

 je organizován pomocí tzv. společné organizace 

zemědělských trhů
20

, která funguje ve formě společných pravidel hospodářské soutěže, 

povinné koordinace vnitrostátních systémů organizace trhu nebo evropské organizace trhu.
21

 

Společná organizace je rozdělena podle odlišných trhů s produkty, například s vínem, cukrem, 

hovězím masem atd.
22

 V současnosti je již legislativa týkající se organizace trhů podstatně 

jednoduší a méně rozdrobená než v minulosti.  

1.3. Nástroje  

Společná zemědělská politika je chápána jako systém korektivních opatření
23

, která 

„chrání producenty proti tržním silám.”
24

 Trh s výrobky je náchylný ke kolísání, proto aby se 

předešlo nedostatku, výkyvům cen a zajistila se potravinová bezpečnost, trh musí být 

regulovaný a obsahovat stabilizační mechanismy. Každá společná organizace je podřízena 

odlišným pravidlům odpovídajícím specifikům daných produktů. Těmto specifikům 

odpovídají i nástroje, které jsou k regulaci a udržování stability na daném trhu používány a 

podle potřeby měněny.  

Reforma komisaře McSharryho v roce 1992 přinesla odklon od podpory cen, která silně 

pokřivovala trh, k přímým podporám, které dnes tvoří většinu výdajů.
25

 Od té doby je 

vyvíjeno konstantní úsilí proto, aby podmínky na trzích se zemědělskými komoditami byly co 

nejvíce podobné běžnému trhu a zemědělci tak mohli reagovat na tržní signály. Mezi lety 

2003-2005 se ve velkém přešlo od podpor vázaných na produkci k podporám navázaným 

například na plochu, historické údaje (hlavně ve starých členských státech) nebo na počet 

                                                      
19 Zemědělskými produkty se podle článku 38 SFEU rozumějí „produkty rostlinné a živočišné výroby a rybolovu, jakož i 

výrobky po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost.“ 
20 Pro základní orientaci v této oblasti postačí nahlédnout do nařízení č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace 

trhů se zemědělskými produkty. 
21 Smlouva o fungování Evropské unie, Hlava III, Zemědělství a rybolov, čl. 40. 
22 Společná organizace byla založena u všech důležitějších trhů, výjimky jsou např. na trhu s bramborami, jehněčím masem, 

banány, alkoholem a hormony, kde společná organizace není. Trh s vlnou, dřevem nebo bavlnou nespadá do SZP. 

McMAHON, J., A. Law of the Common Agricultural Policy. 2000, s. 4, 31. 
23 BOMBERG, E., PETERSON J., CORBETT R. The European Union How does it work ? 2012, s. 117.  
24 BOMBERG, E., PETERSON J., CORBETT R. The European Union How does it work ? 2012, s. 117. 
25 TANGERMANN, S. CAP Reform and the Future of Direct Payments, The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 321. 



14 

 

 

zemědělských zvířat.
26

 Přímé platby jsou mnohem předvídatelnější, což plně vyhovuje 

charakteru evropského rozpočtu, který oficiálně nesmí přejít do deficitu. Přiznání podpory je 

závislé na splnění množství podmínek, které se týkají ochrany životního prostředí, požadavků 

na dobré životní a zdravotní podmínky chovaných zvířat či nezávadnosti potravin. Tyto 

podmínky jsou označovány jako cross-compliance neboli česky podmínky podmíněnosti. 

Přímé podpory na hektar mají v případě překročení určité hranice velikosti farmy degresivní 

charakter. V některých členských státech existují i stropy plateb, kdy nad určitou hranici už 

prostředky poskytovány nejsou.
27

  

Graf č. 1: Vývoj výdajů na SZP a struktura podpor (v miliardách eur) 
28

  

 

Nyní jen ve zkratce představím další nástroje SZP. Pro omezení dovozu zemědělských 

výrobků do EU slouží především společný celní sazebník. Svůj nezanedbatelný význam mají 

stále tržní opatření zachovaná jako záchranná síť pro čas krize. Neměla by sloužit pro 

zajištění odbytiště produkce.
29

 Na druhou stranu nelze důležitost intervenčních opatření 

pominout vzhledem k tomu, že evropský zemědělský trh a ceny na něm jsou v posledních 

letech více svázány s často prudkými a nepředvídatelnými pohyby na světových trzích. 

Zatímco na začátku 90. let tvořily výdaje na tržní opatření více než 90 % výdajů SZP, na 

                                                      
26 EVROPSKÁ KOMISE, Společná zemědělská politika - Příběh pokračuje, 50 let společné zemědělské politiky. [pdf]. [cit. 

7. 4. 2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf, s. 9. 
27 TANGERMANN, S. CAP Reform and the Future of Direct Payments, The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 323. 
28 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Sdělení o budoucnosti SZP do roku 2020. [pdf]. [cit. 26. 3. 

2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/presentation/slide-show-long_cs.pdf, s. 6. 
29 LOVEC, M., ERJAVEC, E. The Common Agricultural Policy Health Check: time to check the health of the theory of the 

reform? Journal of International Relations and Development, č. 1, 2013, s. 129. 

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/presentation/slide-show-long_cs.pdf
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konci roku 2013 tvořily již méně než 5 % výdajů.
30

 Jako intervenční opatření slouží například 

veřejné intervence, podpory soukromých skladů, které v případě přebytků zabraňují propadu 

cen, vývozní náhrady nebo mimořádná opatření v případě krizí.
31

  

Evropská unie, po silné kritice ze strany rozvojových zemí a Světové obchodní 

organizace, začala přibližně od roku 2000 postupně snižovat dotace na export zemědělských 

produktů a v blízké budoucnosti tyto dotace úplně vymizí.
32

 Od užívání produkčních kvót se 

také postupně ustoupilo. V roce 2015 se jako jedny z posledních uvolnily kvóty na produkci 

mléka a sadbu vinic. Produkční kvóty měly svůj význam především v době, kdy bylo akutně 

nutné omezit nadprodukci.  

                                                      
30 EVROPSKÁ KOMISE, DG Agriculture and Rural Development, Overview of CAP Reform 2014-2020, Agricultural Policy 

Perspectives Brief, č. 5, 2013. [pdf]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-

briefs/05_en.pdf, s. 4. 
31 BUREAU, J., C. Where Is the Common Agricultural Policy Heading? The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 320. 
32 EVROPSKÁ KOMISE, Společná zemědělská politika - Příběh pokračuje, 50 let společné zemědělské politiky. [pdf]. [cit. 

7. 4. 2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf, s. 9. 

http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf
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2. Slabiny společné zemědělské politiky 

2.1. Ceny 

Ceny v minulých dvou desetiletích znovu získávaly funkci indikátoru hodnoty, což 

narovnalo podmínky tak, že jsou více tržně orientované než v minulosti. Ceny nyní primárně 

zohledňují pohyb poptávky a nabídky na trhu a až sekundárně je stále ovlivňují politická 

rozhodnutí.  

Po vytvoření SZP pod tlakem Německa Společenství začalo udržovat ceny na uměle 

„vyšší úrovni než na světových trzích a zavedlo regulace na hranicích, které kompletně 

izolovaly ceny Společenství od těch světových.“
33

 K tomu, aby byly vyrovnány rozdíly mezi 

světovými a evropskými cenami, byly zavedeny odvody za dovezené zboží, které uměle 

vyrovnávaly rozdíl spolu se cly. Ceny nevyjadřovaly stav poptávky a nabídky na trhu, byla 

tak popřena jejich alokační funkce. Ceny neobsahovaly informaci pro producenty, kteří 

následně nejednali v souladu s potřebami trhu.  

Graf č. 2: Evoluce cenové podpory zobrazená na příkladu pšenice (v nominálních cenách, 

v eurech za tunu)
34

 

 

Z přiloženého grafu je viditelné na příkladu cen pšenice, že od reformy z roku 1992 se 

již přestaly překrývat cena obilí na evropském trhu (červená) a evropská intervenční cena 

(zelená). Zemědělci tehdy ztratili určitou garanci výkupu obilí i při relativně vysokých 

cenách. Z grafu je také viditelné, že situace se narovnala až v polovině 90. let. Před tím byly 

                                                      
33 KOESTER, U. Common Agricultural Policy. The Princeton Encyclopedia of the World Economy. Princeton: Princeton 

University Press, 2009, s. 184 
34 GUINEA, M., El modelo de seguridad alimentaria de la Unión Europea y su dimensión exterior. UNISCI Discussion 

Papers, 2013, ISSN 1696-2206, s. 211.  
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evropské ceny o 50-100 eur/ tunu vyšší než americké. Od roku 2001 je intervenční cena 

udržována na konstantní úrovni. Tržní cena v EU nyní kopíruje pohyb cen na amerických 

trzích (modrá), má pouze tendenci být mírně vyšší. 

Jedním z vedlejších efektů SZP je, že potraviny jsou v Evropě o něco dražší než ve 

zbytku světa.
35

 Spotřebitelé platí SZP jednou skrze vyšší cenu potravin a podruhé nepřímo 

příspěvky do rozpočtu EU.
36

 Přesto jsou ceny stanoveny tak, aby potraviny byly dosažitelné 

pro každého. „Průměrná rodina dnes utrácí za potraviny 15 % příjmů, přičemž před padesáti 

lety to bylo 30 %.“
37

 Zároveň je zajištěna potravinová bezpečnost a zdravotní nezávadnost 

potravin. „Výdaje na SZP dosahují 54 miliard eur, pro přibližně půl miliardy obyvatel, což 

vychází přibližně na 100 eur na osobu za rok.“ 
38

 

Hlavním současným problémem v oblasti cen je neideálně fungující produkční řetězec. 

Ať už jsou ceny produktů vysoké nebo nízké, změny cen se projevují pomalu v koncových 

cenách pro spotřebitele. Koncové ceny tedy jsou jen omezeně flexibilní. Příkladem je vývoj 

na konci minulého desetiletí, kdy „během druhé poloviny roku 2007 a počátkem roku 2008 

ceny zemědělských komodit prudce vzrostly. V důsledku toho ceny producentů potravin a 

spotřebitelské ceny potravin začaly rovněž růst, byť pomalejším tempem.“
39

 Pomalejší 

přizpůsobení se cenám je možné vysvětlit vysoce konkurenčním trhem, kdy se zpracovatelé a 

distributoři smířili s nižší marží a růst zpočátku absorbovali. Následná „reakce zpracovatelů a 

distributorů potravin na snížení cen zemědělských komodit byla pomalejší i slabší než reakce 

na zvýšení těchto cen v roce 2007.“
40

 Situaci všech aktérů komplikuje i fakt, že pokud dojde 

k náhlému výkyvu ceny jedné komodity, nežádoucí následky se během několika let projeví i 

na dalších trzích s komoditami.
41

  

Evropské instituce přiznávají, že „s výjimkou cíle spravedlivých příjmů v zemědělství 

bylo všech cílů, které souvisejí se zemědělstvím a jsou stanoveny v Římských smlouvách, 

                                                      
35 McMAHON, J., A. Law of the Common Agricultural Policy. 2000, s. 63. 
36 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 30. 
37 EVROPSKÁ KOMISE, Společná zemědělská politika - Příběh pokračuje, 50 let společné zemědělské politiky. [pdf]. [cit. 

7. 4. 2015]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf, s. 8. 
38 BURNY, P. Reforming the Common Agricultural Policy. Prospective of 2013 and beyond, European essays. History-

Economy-Politics, Institute of Political Science University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2011, s. 209.  
39 Sdělení Komise ze dne 28. října 2009 nazvané „Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“ KOM (2009) 0591, s. 3. 
40 Sdělení Komise ze dne 28. října 2009 nazvané „Lepší fungování potravinového řetězce v Evropě“ KOM (2009) 0591, s. 3. 
41 „Například když v 70. letech raketově vzrostla cena krmiva, vedlo to farmáře k hromadnému vybíjení dobytka, což mělo 

následky po celá léta na trhu s mlékem a hovězím.“ NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: 

An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-

en_01.pdf?pdf=ok, s. 64.  

http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/files/history/history_book_lr_cs.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
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dosaženo (tj. vyšší produktivity, dostatečného zásobování potravinami, přiměřených 

spotřebitelských cen, stabilizace trhu).“
42

  

Potravinový řetězec tvoří zemědělci, zpracovatelé, producenti, dodavatelé a 

maloobchodníci. V oblasti prvovýroby
43

 je trh diverzifikován, zatímco trh koncových 

prodejců je již dosti koncentrovaný. Z pohledu zemědělců prodávajících své produkty se stav 

blíží oligopsonu, tedy situaci, kdy je relativně málo kupujících. Stejně jako na nedokonalých 

trzích i na konci produkčního řetězce potravin nemají maloobchodníci důvod si konkurovat ve 

svých cenových nabídkách zpracovatelům a hlavně prvovýrobcům, protože trh je přesycený a 

oni i za nízké nabídkové ceny najdou partnera pro uzavření smlouvy. Zpracovatelé a 

maloobchodníci jsou bohatší než prvovýrobci a mohou si dovolit vydávat větší výdaje na 

právní poradenství a lobbing.
44

 Postup Komise v oblasti soutěžního práva jí byl vyčítán jako 

nekonzistentní, což se projevovalo v tom, že protisoutěžní jednání prodejců a distributorů 

bylo často shledáváno jako akceptovatelné, zatímco obdobné kroky zemědělců ne.
45

 Ačkoli se 

to z vnějšku nezdá, zpracovatelé jsou lépe organizováni než prvovýrobci. „Současná situace je 

taková, že hrstka všemocných maloobchodních společností přímo či nepřímo vyjednává s 

13,4 miliony zemědělců a 310 000 zemědělsko-potravinářských podniků.“
46,47

 Nerovnováha 

se projevuje v nespravedlivém rozdělení zisků vůči zemědělcům a v nerovné tržní síle, kterou 

dodavatelé a hlavně maloobchodníci zneužívají při negociaci smluvních podmínek. Mezi 

často používané nekalé praktiky lze zařadit zaváděcí poplatky, další poplatky za vstup na trh, 

pozdní platby zemědělcům nebo menším zpracovatelům, dodatečné změny smluvních 

podmínek, nucené slevy, další prodej se ztrátou a nepřiměřené velkoobjemové požadavky.
48

 

                                                      
42 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: Lepší fungování potravinového 

řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
43 Prvovýroba je definována jako „chov zvířat nebo pěstování plodin, včetně sklizně, dojení a chovu zvířat určených k 

produkci potravin před porážkou. Rovněž zahrnuje lov zvířat, rybolov a sběr volně rostoucích plodin.“ čl. 3 odst. 17 nařízení 

(ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin 
44 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 36, 37. 
45 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 36, 37. 
46 Zemědělský podnik je definován jako „soubor všech produkčních jednotek využívaných k zemědělské činnosti a 

spravovaných zemědělcem, které se nacházejí na území stejného členského státu.“ čl. 4 b) nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP  
47 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: Lepší fungování potravinového 

řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
48 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: Lepší fungování potravinového 

řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 

http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
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2.2. Sociální rozměr  

Obyvatelstvo pracující v zemědělském sektoru patřilo vždy k osobám ohroženým bez 

své viny nízkými příjmy. Politika EU jako produkt myšlenky welfare state je i korekčním 

sociálním opatřením, které má za cíl zajistit „odpovídající životní úroveň zemědělského 

obyvatelstva a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob zaměstnaných 

v zemědělství.“
49

 Průměrné mzdy ekvivalentu plného úvazku osob zaměstnaných 

v zemědělství jsou na úrovni 40 % průměrné mzdy v celém hospodářství.“
50

  

Boj s chudobou lidí zaměstnaných v zemědělském sektoru je proklamován jako jeden z 

cílů SZP. Nicméně pokud by byla účelem existence SZP podpora příjmů potřebných, nejspíš 

by musely být od žadatelů o podporu požadovány dokumenty osvědčující nízký příjem 

domácnosti a nedostatek aktiv, tak jako v sociální politice. Samozřejmě i některé sociální 

dávky jsou tzv. netestované, tedy nejsou přidělovány na základě doložení splnění podmínek, 

např. vykázáním nízkých příjmů. Dnes však platí, že „beneficienti podpor příjmů jsou 

v průměru bohatší, než ti, kdo na ně doplácejí.“
51

 „Někteří z největších beneficientů podpor 

ani nejsou zemědělci, ale potravinářské společnosti a velcí vlastníci půdy.“
52

 Podle údajů 

Komise „20 % farmářů v EU dostává 80 % přímých podpor.“
53

 Podle údajů Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále také „OECD“) čtvrtina beneficientů získává 74% 

veškeré podpory.
54

 Na obhajobu EU, nepoměr je například ve Spojených státech ještě vyšší.
55

 

V minulosti, kdy byla politika založena na podpoře cen, distribuce benefitů bývala o něco 

rovnoměrnější a tudíž i koalice zemědělců jednotnější.
56

 „V současné osmadvacítce 79,3 % 

příjemců získává méně než 5 000 eur ročně, souhrn těchto plateb odpovídá 26,6 % celkové 

výše přímých plateb“
57

 z prvního pilíře. Na druhém konci škály je 126 330 příjemců 

z celkových 7,5 milionů (představují 1,69 % příjemců), kteří dostávají více než  50 000 eur 

ročně. Jejich příjmy představují 31,6% z celkových prostředků poskytnutých z prvního pilíře, 

                                                      
49 Smlouva o fungování Evropské unie, Hlava III, Zemědělství a rybolov, čl. 39 odst. 1 b.  
50 EUROPA.EU, Společná zemědělská politika: Partnerství mezi Evropou a zemědělci. [pdf]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_cs.pdf., s. 6. 
51 BUREAU, J., C. Where Is the Common Agricultural Policy Heading? The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 319. 
52 LOVEC, M., ERJAVEC, E. The Common Agricultural Policy Health Check: time to check the health of the theory of the 

reform? Journal of International Relations and Development, č. 1, 2013, s. 128. 
53 KOESTER, U. The CAP in Disarray: EU Commission Proposes Basic Direct Payments to EU Farmers. Intereconomics, 

2012, s. 173. 
54 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, 2011. [on-line]. [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm, s. 14. 
55 OECD, HEYDON K., After the WTO Hong Kong ministerial meeting: What is at stake? OECD Trade Policy Working 

Paper č. 27. [pdf]. [cit. 14. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tad/35984888.pdf, s. 10. 
56 NELSON, M. HALDERMAN, M., LEONARD, D., Will the Common argicultural policy be Reformed to Accomodate the 

Interest of Poor Lifestock Producers in the Developing World? Livestock and Livelihood, FAO, s. 202.  
57 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html.  

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm
https://www.oecd.org/tad/35984888.pdf
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tedy zhruba 13,2 miliard eur.
58

 Nedostatek logiky ospravedlňování veřejných podpor 

sociálními aspekty ve chvíli, kdy většina podpor směřuje vlivným koncernům, si uvědomuje 

stále větší množství lidí. Větší zájem Evropanů vědět o tom, kdo je příjemcem plateb se 

promítnul i do rozhodnutí Rady, které požadovalo, aby členské státy tyto informace 

zveřejňovaly.
59

  

Proti tomuto argumentu však mluví např. údaje Generálního ředitelství pro zemědělství 

a rozvoj venkova, které dokládají, že přímé platby a vnitrostátní podpory tvoří 

nezanedbatelnou část příjmů zemědělských podniků, bez kterých by nejspíš měly problém 

v činnosti pokračovat (graf přiložený níže). Výše plateb v méně úrodných oblastech často 

převyšuje výši příjmů.
60

 Pokud vezmeme na zřetel veškerou poskytovanou podporu příjmů, 

dosahovala by podílu 33 % na příjmu ze zemědělské činnosti na výrobní faktor. 
61

  

                                                      
58 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html. 
59 Iniciativa za transparentnost má své kořeny již na začátku minulého desetiletí. V současnosti je požadavek zveřejňovat 

jména příjemců podpory obsažen čl. 111 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, 

řízení a sledování společné zemědělské politiky. Cílem tohoto opatření je zajištění veřejné kontroly. OECD, CHATELLIER, 

V. GUYOMARD, H. CAP Health Check in France, OECD workshop, 2010. [pdf]. [cit. 12. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/agriculture/44832151.pdf, s. 40-41. 
60 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 46. 
61 EVROPSKÁ KOMISE, CAP post-2013: Key graphs & figures. Share of direct payments and total subsidies in 

agricultural factor income (2010-14 average). [pdf]. [cit. 11. 6. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/graphs/graph5_en.pdf.  

http://www.oecd.org/agriculture/44832151.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph5_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph5_en.pdf


21 

 

 

Graf č. 3: Podíl přímých plateb a celkové podpory na příjmu ze zemědělské činnosti na 

výrobní faktor (průměr z let 2010-14) 
62,63

 

 

 

V materiálech o SZP se často můžeme dočíst, že podpory se více než v polovině 

případů nedostaly k těm, kdo skutečně v zemědělství pracovali, protože více než polovina 

půdy je obdělávaná nájemníky a platby směřují vlastníkům půdy, někdy i jen vlastníkům práv 

na platby.
64, 65

 Toto tvrzení však není zcela přesné. Příjemcem dotace vždy i v historii mohli 

být pouze hospodařící zemědělci, nikoli vlastníci půdy pouze na základě svého vlastnického 

titulu. „Nepřímo ale tyto prostředky končily u vlastníků z důvodu růstu pachtovného.
66

 Právní 

důvod užívání se prokazuje při zápisu půdních bloků do veřejného registru půdy (dále také 

„LPIS“), zavedení plochy do LPIS je ale hlavní podmínkou aby zemědělec mohl o dotace na 

plochu požádat. V současné době se právní důvod užívání dokládá u každé změny v LPIS.“
67

 

Před novelou zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství se právní důvod užívání prokazoval jen 

v případě kolize, kdy probíhal spor mezi původním a budoucím uživatelem půdního bloku 

                                                      
62 EVROPSKÁ KOMISE, CAP post-2013: Key graphs & figures. Share of direct payments and total subsidies in 

agricultural factor income (2010-14 average). [pdf]. [cit. 11. 6. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-

2013/graphs/graph5_en.pdf.  
63 Příjem ze zemědělské činnosti na výrobní faktor je definován jako „příjem, jehož zdrojem jsou faktory podílející se na 

zemědělské výrobě (půda, práce a kapitál). Vypočítává se odečtením hodnoty mezispotřeby, spotřeby fixního kapitálu 

(odpisy hmotného majetku) a daní z výroby od hodnoty zemědělské produkce v základních cenách a připočtením hodnoty 

(dalších) výrobních dotací. Zpravidla nezahrnuje příjem z jiných zdrojů (nezemědělských činností, platů, sociálních dávek, 

důchod z vlastnictví).“ EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Je Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu k příjmům 

zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?, Zvláštní zpráva, 2016. [pdf]. [cit. 3. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf, s. 6. 
64 TANGERMANN, S. CAP Reform and the Future of Direct Payments, The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 325. 
65 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 44. 
66 Respektive nájemného. Poznámka autorky. 
67 Konzultace s Ing. Milošem Jirovským, ředitelem sekce regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu, 

14. 6. 2016 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph5_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph5_en.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok


22 

 

 

nebo při změně vlastnické struktury k půdě v případě, kdy bylo nutné oznámit změnu v 

systému LPIS.
68

 V jiných členských státech např. ve Francii, je možné právo na platby 

převést.
69

 Z těchto skutečností pramení zmiňovaná kritika.  

„Největší koncentraci významných příjemců plateb najedeme v Dánsku, ve Francii, 

Velké Británii, České republice a na Slovensku.“
70

 V České republice a na Slovensku je 

z historických důvodů množství pronajímané obdělávané půdy rekordní i ve srovnání se 

zbytkem Unie. Jedním důvodů je i skutečnost, že došlo k poměrně velkorysé restituci půdy 

původním vlastníkům, kteří o ni přišli během kolektivizace. Průměrným množstvím pronajaté 

zemědělské půdy v EU je 52,5 %. V České republice a na Slovensku se toto číslo pohybuje 

okolo devadesáti procent. 

Tabulka č. 1: Procento zemědělské půdy, která je v nájmu (pachtu) podle jednotlivých 

členských států EU 
71

 

Procento 

pronajaté půdy 

Členský stát 

15-30 % Irsko (16,5 %), Polsko (27, 5 %), Dánsko (28,3 %) 

30-45 % Rakousko (31 %), Slovinsko (31,6%), Portugalsko (31,6 %), Španělsko 

(33,6 %), Finsko (34,6 %), Itálie (38,6 %), Nizozemsko (40,3%), 

Rumunsko (41,5 %), Velká Británie (42,6 %), Řecko (43 %), Lotyško 

(44,6 %) 

45-60 % Lucembursko (50,7 %), EU (52,5 %), Švédsko (53,4 %), Estonsko (59,6 

%) 

60-75 % Litva (60, 1 %), Kypr (64 %), Maďarsko (67,2 %), Německo (70,5 %), 

Belgie (74,1 %) 

75 % a více Malta (81,2 %), Francie (84, 5 %), Česká republika (87,9 %), Bulharsko 

(89 %), Slovensko (96, 3 %) 

V nových členských zemích je značná disproporce, situace se odvíjí od faktu, zda 

v zemi proběhla kolektivizace nebo byly snahy o ní úspěšně potlačeny (např. Polsko, 

Rumunsko). Velmi vysoké platby nyní získávají bývalá zemědělská družstva.  

Graf č. 4: Průměrná podpora na příjemce (v tisících eur na příjemce platby)
72

 

                                                      
68 Konzultace s Ing. Milošem Jirovským, ředitelem sekce regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu, 

14. 6. 2016 
69 OECD, CHATELLIER, V. GUYOMARD, H. CAP Health Check in France, OECD workshop, 2010. [pdf]. [cit. 12. 6. 

2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/agriculture/44832151.pdf, s. 6. 
70 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html. 
71 KOESTER, U. The CAP in Disarray: EU Commission Proposes Basic Direct Payments to EU Farmers. Intereconomics, 

2012, s. 174. 
72 OECD, OECD Economic Surveys: European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. 

[on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 150. 

http://www.oecd.org/agriculture/44832151.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/
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Tato extrémní čísla průměrné podpory na beneficienta pro země bývalého 

Československa jsou zapříčiněna vysokým množstvím zemědělsky využívané půdy, která na 

jeden zemědělský podnik připadají. Zatímco průměr pro současnou EU (28 členů) je 14,3 ha 

na zemědělský podnik, ve Spojeném království připadá na podnik 84 ha a na Slovensku je to 

77,5 ha. Česká republika se naprosto vymyká poměrům běžným v EU a na zemědělský 

podnik zde připadá průměrně 152,4 ha zemědělsky využívané půdy.
73

 

Sazby u dotací na plochu zemědělské půdy jsou stejné pro malé i velké zemědělce. Malí 

zemědělci, kteří vlastní pouze plochy v řádech jednotek hektarů a jejich produkce nemá podle 

názoru Unie přidanou hodnotu, např. z důvodu udržování krajiny, ve výsledku získávají jako 

platby marginální částky.
74

 Proto se mnoho malých zemědělců racionálně rozhoduje a o 

dotace z unijního rozpočtu nežádá, protože by potencionální zisk sotva pokryl vložené 

transakční náklady. Nicméně, jedinou bariérou pro malé zemědělce při žádání o dotace je 

požadavek na minimální výměru a skutečnost, že jejich půda musí být evidována v systému 

LPIS. 

2.3. Politika a lobbing 

Celková malá pružnost systému nestojí jen na snaze zachovat benefity, které přináší, ale 

i na nevýhodách systému zakódovaných v politických procesech samotných. Po přijetí 

Lisabonské smlouvy se i v oblasti SZP používá řádný legislativní proces, který počítá 

s reálným zapojením Evropského parlamentu do legislativního procesu (především Výboru 

                                                      
73 EVROPSKÝ PARLAMENT, Společná zemědělská politika v číslech. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html. 
74 Konzultace s Ing. Milošem Jirovským, ředitelem sekce regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu, 

14. 6. 2016 
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parlamentu pro zemědělství)
75

a se schvalováním návrhu ve třech čteních, není-li na něm od 

počátku shoda. Dále počítá nově i se zapojením Výboru stálých zástupců (Coreperu) a 

s kontrolou národních parlamentů, které po určitý čas od doručení návrhu mohou požadovat 

jeho přezkoumání.
76

 Oblast SZP je specifická zapojením Zvláštního výboru pro zemědělství, 

který se skládá z odborníků z členských zemí.
77

 Tím, že o návrhu již na úrovni pod ministry, 

kteří jednají na Radě EU, jednají nejen pracovní skupiny, ale i odborníci z členských zemí, 

kteří přirozeně prosazují postoje svých vlád, mají na SZP větší vliv postoje členských států 

než na jiné sdílené politiky.  

Schéma č. 1: Zjednodušené schéma legislativního procesu v rámci SZP 
78

 

  

Unie je často terčem kritiky, kvůli těžkopádnosti rozhodování a malé akceschopnosti. 

SZP je jednou z politik, kde je kvůli až téměř ideologickému střetu států jen velmi malý 

manévrovací prostor pro dohodu a kompromisy. Shodu je nutné nacházet i mezi postoji 

jednotlivých institucí, k tomu slouží tzv. trialogy mezi Radou, Komisí a Evropským 

parlamentem.
79

 Otázka politických dohod, kdy každá ze stran ustoupí ze své pozice výměnou 

za zisk v jiné oblasti je v oblasti SZP také přítomná. Například podle zákulisních informací 

v roce 2003 právě takovýmto způsobem byla vytvořena společná pozice Francie a Německa, 

                                                      
75 V legislativním procesu nelze podceňovat vliv Evropské komise, která má pravomoc předkládat prováděcí akty a má silnou 

pozici v rámci komitologie. Díky tomu je vliv Komise v reálu větší, než se zdá z popisu či ze schémat. SVAČINOVÁ T., 

Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou politiku EU. Současná Evropa č. 2, 2011, 162-163. 
76 SVAČINOVÁ T., Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou politiku EU. Současná Evropa č. 2, 2011, s. 

167. 
77 McMAHON, J., A. Law of the Common Agricultural Policy. 2000, 39. 
78 SVAČINOVÁ T., Lisabonská smlouva a její vliv na Společnou zemědělskou politiku EU. Současná Evropa č. 2, 2011, s. 

166. 
79 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 13. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-

zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/
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které ustoupilo ze své původní pozice výměnou za to, že se Francie připojí k německé opozici 

proti plánům Komise v oblasti fúzí a převzetí.
80

  

Snad žádná jiná z evropských politik není v očích veřejnosti spojená s lobbingem tak 

jako zemědělská politika. Zemědělci v rámci Unie, především ve Francii a Německu
81

, mají 

politicky větší vliv než by odpovídal jejich počtu a významu zemědělského sektoru při tvorbě 

HDP země. Proces uplatňování vlivu nevládních aktérů provází SZP již od jejího založení. 

Dialog mezi Komisí a zájmovými uskupeními se odráží na určování agendy, vytváření 

politiky, při vyjednáváních (i mezi vládami) či při implementaci politiky.  

Komise povinně zveřejňuje diskutované agendy, zápisy z jednání a ostatní materiály, 

vzniklé či používané při oficiálním styku s lobbistickými skupinami.
82

 Od roku 2011, kdy se 

začaly zájmové skupiny registrovat v Rejstříku transparentnosti, je proces lobování částečně 

průhlednější. Registrace v rejstříku je nyní sice pouze dobrovolná, nicméně poté, co Komise 

na konci roku 2014 zavedla pravidlo, že eurokomisaři a šéfové Generálních ředitelství musejí 

„zveřejňovat informace o svých schůzkách s lobbisty“
83

, se počet registrovaných lobbistů 

prudce zvýšil.
84

 Předmětem vnější kritiky je, že neexistuje žádný nezávislý kontrolní orgán, 

který by dodržování pravidel monitoroval nebo dokonce jejich nedodržení sankcionoval. 

Iniciativy zájmových skupin prosazujících průhlednější politické procesy žádají i zavedení 

povinné legislativní stopy, posílení pravidel omezujících následná zaměstnávání politických 

představitelů a vysokých úředníků v soukromém sektoru
85

 a „zavedení odpovídajících postihů 

za porušení pravidel etického lobbingu a transparentnosti.“
86

 Evropské instituce v návaznosti 

na tuto kritiku navrhly, aby byla registrace do rejstříku do roku 2017 povinná a přístup 

minimálně k Parlamentu a Komisi by měl být povolen jen akreditovaným organizacím, nově 

                                                      
80 NELSON, M. HALDERMAN, M., LEONARD, D., Will the Common argicultural policy be Reformed to Accomodate the 

Interest of Poor Lifestock Producers in the Developing World? Livestock and Livelihood, FAO, s. 198.  
81 PATTERSON, L., A. Agricultural Policy reform in the European Community: a three-level game analysis. International 

Organization, 1997, č. 51, s. 143. 
82 Po nahlédnutí čtenář zjistí, že kvalita těchto zápisů je mnohdy diskutabilní. Do Rejstříku transparentnosti je možné 

nahlédnout na stránkách http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=cs. 
83 „Informace musí obsahovat datum, místo, jméno organizace nebo osoby, s níž se setkali, a projednávané téma.“ 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Lobbing v Evropě: Skrytý vliv, privilegovaný přístup, Praha 2015. [pdf]. [cit. 27. 6. 

2016]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/lobbing-v-evrope-skryty-vliv-privilegovany-pristup/, s. 60. 
84 „Současný registr vstoupil v platnost roku 2011 a od té doby počet jeho členů výrazně vzrostl až na současných 6.000 

záznamů. Do rejstříku se zaregistrovalo 75 % zástupců byznysu a 60 % nevládních neziskových organizací sídlících 

v Bruselu. Těmto číslům odpovídá zhruba 30.000 lobbistů v hlavním městě Evropy.“ EUROAKTIV, Rejstřík lobbistických 

skupin EU by mohl být do čtyř let povinný. [on-line]. [cit. 26. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/evropske-

instituce/clanek/rejstrik-lobbistickych-skupin-eu-by-mohl-byt-do-ctyr-let-povinny-011382. 
85 Tato praxe se nazývá otáčivé dveře. Tímto eufemismem se naznačuje, že poté co politik odejde ze svého úřadu, vrátí se 

brzy zpět, ale tentokrát už jako lobbista ve službách soukromých společností. V současnosti sice existují pravidla omezující 

tuto praxi a přiznávající bývalým politikům finanční náhrady po odchodu z funkce, nejsou ale dostatečná. 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Lobbing v Evropě: Skrytý vliv, privilegovaný přístup, Praha 2015. [pdf]. [cit. 27. 6. 

2016]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/lobbing-v-evrope-skryty-vliv-privilegovany-pristup/, s. 60. 
86 TRANSPARENCY INTERNATIONAL, Lobbing v Evropě: Skrytý vliv, privilegovaný přístup, Praha 2015. [pdf]. [cit. 27. 

6. 2016]. Dostupné z: https://www.transparency.cz/lobbing-v-evrope-skryty-vliv-privilegovany-pristup/, s. 58-59. 

https://www.transparency.cz/lobbing-v-evrope-skryty-vliv-privilegovany-pristup/
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/rejstrik-lobbistickych-skupin-eu-by-mohl-byt-do-ctyr-let-povinny-011382
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/rejstrik-lobbistickych-skupin-eu-by-mohl-byt-do-ctyr-let-povinny-011382
https://www.transparency.cz/lobbing-v-evrope-skryty-vliv-privilegovany-pristup/
https://www.transparency.cz/lobbing-v-evrope-skryty-vliv-privilegovany-pristup/
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by měla být zajištěn i mechanismus kontroly.
87,88

 Rejstřík by nově měl sloužit pro všechny tři 

klíčové instituce, Komisi, Radu a Parlament. 

Pod pojmem zemědělská lobby si většina lidí představí zemědělce spojené s 

prvovýrobou. Nicméně omezení lobby pouze na prvovýrobu by znamenalo opomenutí 

ostatních neméně důležitých lobbistických skupin. Zájmy jednotlivých skupin 

zainteresovaných na otázkách spojených se zemědělstvím nejsou jednotné, dokonce se mohou 

od sebe velmi lišit. Odlišně politika působí na primární producenty, na zpracovatele či 

poskytovatele doprovodných služeb.
89

 Pro zpracovatele a maloobchodníky by byly levné 

suroviny naopak výhodou, nemuseli by tak vždycky politiku relativně drahých evropských 

surovin podporovat.
90

 Na druhou stranu velcí zpracovatelé mají často podíl v prvovýrobě, 

takže tento předpoklad vždy zcela neplatí.  

Největší počet míst pro zástupce při dialogu s Evropskou komisí mají zajištěné 

lobbistické organizace COPA-COGECA a FooddrinkEurope. COPA-COGECA
91

 byla 

vytvořena Komisí jako sdružení národních zemědělských organizací. Do chvíle než se 

charakter podpory zemědělství změnil a Komise přešla ze systému cílových a intervenčních 

cen na přímé dotace zemědělcům, byla kooperace mezi Komisí a COPA-COGECA v zásadě 

bezproblémová (tedy do MacSharryho reformy roku 1992). Poté COPA ztratila velkou část 

vlivu a v následujících letech se stavěla proti reformám (např. proti oddělení dotací od 

produkce).
92

 Stále však zástupci COPA pravidelně „komunikují s čelními představiteli GŘ 

zemědělství včetně komisaře a jejich techničtí experti komunikují s jejich protějšky 

v Komisi.“
93

 Další významnou zájmovou asociací je Confederation of the Food and Drink 

Industries (dále FooddrinkEurope, dříve CIAA), která sdružuje nejen národní asociace, ale i 

velké potravinářské společnosti a sektorové asociace. Sdružení disponuje nemalými 

prostředky, množstvím odborníků a dlouhodobě se snaží udržovat vztahy s osobami 
                                                      
87 EUROAKTIV, Rejstřík lobbistických skupin EU by mohl být do čtyř let povinný. [on-line]. [cit. 26. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/rejstrik-lobbistickych-skupin-eu-by-mohl-byt-do-ctyr-let-povinny-011382. 
88 Návrh dohody mezi evropskými institucemi, který by implementoval některé z výše navrhovaných změn je v době 

odevzdání této práce ve fázi dokončených veřejných konzultací. EVROPSKÁ KOMISE, Consulta pública sobre una 

propuesta de Registro de Transparencia obligatorio. [on-line]. [cit. 4. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm. 
89 NELSON, M. HALDERMAN, M., LEONARD, D., Will the Common argicultural policy be Reformed to Accomodate the 

Interest of Poor Lifestock Producers in the Developing World? Livestock and Livelihood, FAO, s. 204.  
90 Některé lobbistické skupiny jako FooddrinkEurope nebo britští zástupci federace sdružující potravinářské společnosti 

v minulosti poukazovali na to, že liberalizace SZP je z jejich hlediska klíčem k budoucí vyšší konkurenceschopnosti na 

světových trzích a že „nadále odmítají být rukojmími zájmů evropského zemědělství“. Zároveň požadovali omezení 

evropských dovozních bariér pro suroviny z třetích zemí. POTTER C., Competing narratives for the future of European 

agriculture: the agri-environmental consequences of neoliberalisation in the context of the Doha Round. The Geographical 

Journal, 2006, s. 191. 
91 COPA reprezentuje množství zemědělských organizací, zatímco COGECA zastupuje zemědělská a rybářská družstva. 

COPA-COGECA, History and Objectives. [on-line]. [cit. 1. 7. 2016]. Dostupné z: http://www.copa-

cogeca.be/CopaHistory.aspx. 
92 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009, s. 236. 
93 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009, s. 238.  

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/rejstrik-lobbistickych-skupin-eu-by-mohl-byt-do-ctyr-let-povinny-011382
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm
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zainteresovanými ve všech relevantních institucích.
94

 Zároveň monitoruje a reportuje vývoj a 

zprávy o něm tlumočí zpět svým členům, jejichž lobbistické aktivity následně koordinuje. 

FooddrinkEurope byla poměrně „úspěšná při dosahování konsenzu v regulaci relativně 

technických tématech jako je značení, přísady atd.“
95

  

Nejen FooddrinkEurope a COPA-COGECA, ale i jiné organizace mají zajištěné pozice 

pro své experty v rámci Poradních skupin.
96

 Svůj vliv na zemědělství uplatňují kromě 

zájmových skupin s vazbami na potravinářské koncerny, i další skupiny zabývající se 

veřejným zdravím, ochranou spotřebitele, ochranou přírody a jiní zástupci občanské 

společnosti. Z popisů aktérů je sice zřejmé, kdo z nich disponuje největšími prostředky, to 

však neznamená, že ani méně zajištění aktéři nemohou prosadit svoji vůli. 

Národní zemědělské organice uplatňují svůj vliv na dvou frontách, skrze lobbistické 

struktury v Bruselu a v členských zemích, především s cílem ovlivnit utváření pozic, které 

pak bude jejich členský stát následně prosazovat na Radě. Některé obří společnosti, které jsou 

svými základy spojené s jednou nebo několika málo zeměmi se mohou spolehnout i na 

podporu ze strany vlád těchto zemí (Unilever ve Velké Británii a Nizozemsku, Gervais 

Danone ve Francii)
97

, nejen kvůli zájmu politiků na udržení pracovních míst, daňových 

výnosů do státního rozpočtu, ale i díky příspěvkům na chod politických stran.  

Pro úspěch lobbingu je nutné vyvíjet aktivity nejen vůči dobře známým evropským a 

domácím institucím. Významnými institucemi, které ovlivňují politiku, jsou i Evropský úřad 

pro bezpečnost potravin
98

, který má konzultativní funkci nebo Generální ředitelství pro zdraví 

a bezpečnost potravin. Vzhledem k tomu, že EU funguje na principu multi-level government, 

je účinný lobbing stále dražší a náročnější činností. „Je důležité identifikovat klíčové hráče a 

držet si je blízko během celého dlouhého legislativního procesu.“
99

 Některé země jsou spíše 

lídry, jiné pouze ostatní následují. Během legislativního procesu se v oblasti zemědělství 

uplatňuje kvalifikovaná většina, takže je třeba znát rozložení sil a hlídat si, kdo je 

zpravodajem a stínovým zpravodajem legislativního návrhu. Unijní instituce samozřejmě 

disponují mechanismy minimálně pro evidenci střetu zájmů, nicméně netransparentnímu 

lobbingu nastavená pravidla zabránit nedokáží. Pro úspěšný lobbing nestačí jen pořádat tajné 
                                                      
94 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009. s. 239.  
95 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009. s. 239.  
96 Detaily k zastoupení v konzultačních/poradních skupinách jsou uvedeny tematicky v dokumentech nazvaných 

Composition of the group, EVROPSKÁ KOMISE, Civil dialogue groups. [on-line]. [cit. 13. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/index_en.htm.  
97 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009. s. 242.  
98 Především v případě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin jsou kontakty mezi lobbistickými skupinami a experty 

z této agentury veřejně známé. Více na CORPORATE EUROPE OBSERVATORY. More than half of experts at the EU food 

safety authority have conflict of interests. [on-line]. [cit. 14. 11. 2015]. Dostupné z: 

http://corporateeurope.org/pressreleases/2013/10/more-half-experts-eu-food-safety-authority-have-conflicts-interest. 
99 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009. s. 253.  

http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/index_en.htm
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schůzky s politiky, stojí i na informačních a mediálních kampaních, výměnných obchodech, 

na vytváření koalic s dalšími organizacemi, porozumění legislativnímu procesu a schopnosti 

okamžitě formulovat pozměňovací návrhy a na umění pohotově reagovat na cizí návrhy. 

2.4. Položka v rozpočtu 

Ožehavým tématem je SZP i při jednáních o víceletém finančním rámci EU. Vnitřní 

debaty spojené s tím, kolik by se na SZP mělo vydávat eur z evropského rozpočtu a jak by 

tyto peníze měly být rozděleny, bývají tradičně bouřlivé. Dlouhodobý trend je nicméně zcela 

jasný. Podíl výdajů na agendu SZP se postupně v rámci unijního rozpočtu snižuje (ze 71 % 

v roce 1984 na 39 % v roce 2013).
100

 Další otázkou je samotná výše rozpočtových výdajů 

určených na zemědělství. Ta v posledních letech zůstává relativně konstantní, což je do určité 

míry obdivuhodné, protože přibylo třináct nových členských států, často s velice silným 

zemědělským sektorem (Polsko, Rumunsko). Celkový strop na výdaje na ochranu přírodních 

zdrojů a hospodářství pro víceletý finanční rámec 2014-2020 byl stanoven na 373, 17 miliard 

eur (v cenách roku 2011), což představovalo 38,9 % finančního rámce EU.
101

  

Tabulka č. 2: Výdaje vyčleněné na SZP podle schváleného víceletého finančního rámce na 

jednotlivé roky 
102

 

Celkem 

prostředky na 

závazky SZP 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Celkem  

2014/2020 

v milionech 

eur 
(procento z 

rozpočtu) 

54 450 

(40,5%) 
53 602 52 787 51 961 50 966 49 989 

49 031 

(34,9 %) 

362 787 

(37,8 %) 

 

Velmi diskutovaným tématem byla i nerovnost mezi novými členskými státy a starými, 

kdy nové státy obviňují vlády starých z toho, že se pokoušejí zničit zemědělství v nových 

členských státech a zbavují se tak konkurence. Stížnosti nových členských států, že farmáři 

nerealizují svojí produkci na vnitřním trhu ve srovnatelných podmínkách
103

, jsou v mnohém 

                                                      
100 GUINEA, M., El modelo de seguridad alimentaria de la Unión Europea y su dimensión exterior. UNISCI Discussion 

Papers, 2013, ISSN 1696-2206, s. 210.  
101 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html.  
102 EVROPSKÝ PARLAMENT, Společná zemědělská politika v číslech. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html. 
103 AGRÁRNÍ KOMORA ČR, Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o 

budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 – 2020. [pdf]. [cit. 18. 10 2015]. Dostupné z: http://www.apic-

ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 15. 

http://www.apic-ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf
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oprávněné, například průměrná přímá podpora na hektar potenciálně oprávněné půdy pro rok 

2013 je v nejvíce znevýhodněné zemi v Lotyšsku 94,7 eur, zatímco například v Nizozemsku 

průměrná podpora dosahuje výše 457,5 eur.
104

 Celoevropský průměr byl v roce 2013 269,1 

eur/ha.
105

 Nejvyšší průměrné podpory na ha tradičně směřují do Řecka a na Maltu. 

Graf č. 5: Průměrná podpora na hektar půdy (v eurech na hektar) 
106

 

 

Nové členské státy získávají relativně malou část z Evropského zemědělského 

záručního fondu, tedy z prvního pilíře, pouhých 19,2 %. Naopak z fondu pro rozvoj venkova, 

ve kterém je však řádově méně prostředků než v prvním pilíři, získávají 40,1 %.
107

 Podle 

údajů z roku 2013 „nejvíce prostředků ze SZP čerpá Francie (16,6 %), následovaná 

Španělskem (11,9 %), Německem (11,1 %) a Itálií (10,4 %).“ Z druhého pilíře, tedy 

z prostředků určených na rozvoj venkova nejvíce čerpá Polsko (15,5 %), které je následováno 

Itálií (11 %), Německem (8,4 %) a Rumunskem (7,5 %).“
108

  

Během přístupových jednání v letech 1998-2002 nepanovala shoda na tom, zda by 

zemědělci z nových členských států měli vůbec mít právo získávat přímé podpory ze 

systému.“
109

 Nakonec bylo dosaženo kompromisu, díky kterému mohli i zemědělci z nových 

členských států na podpory dosáhnout, ale „přímé podpory pro ně měly být v plné výši 

                                                      
104 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 5.  
105 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 5.  
106 OECD, OECD Economic Surveys: European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. 

[on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 150. 
107 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html. 
108 EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html. 
109 LOVEC, M., ERJAVEC, E. The Common Agricultural Policy Health Check: time to check the health of the theory of the 

reform? Journal of International Relations and Development, č. 1, 2013, s. 123. 

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/
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dostupné až od roku 2006.“
110

 Staré členské státy se obávaly nekontrolovatelného skokového 

nárůstu nákladů, nejen kvůli velkému množství obyvatel pracujících v zemědělství v nových 

členských státech, ale i kvůli relativní nevyspělosti místního zemědělství. V důsledku 

rozšíření Unie v roce 2004 a 2007 „se zvýšil počet zemědělských podniků téměř třikrát, 

zatímco celková hodnota produkce se zvýšila jen o méně než 20 %.“
111

 V nových členských 

zemích jsou zastoupeny buď velmi malé farmy, které často mají nárok pouze na minimální 

podporu nebo naopak velmi velké zemědělské podniky.  

2.5. Environmentální aspekty 

Dlouhodobá udržitelnost zemědělství stojí především na zachování třech přírodních 

zdrojů - půdy, vody a biodiverzity.112 Ačkoli je ochraně životního prostředí věnováno mnoho 

pozornosti a již v minulosti Unie přijala řadu právních předpisů na ochranu těchto zdrojů, i 

přes toto úsilí se situace v mnoha podstatných aspektech spíše zhoršuje, než zlepšuje. 

Negativní vývoj je pravidelně zaznamenáván v oblasti „ztráty mokřadů, pastvin, biodiverzity, 

populace ptáků, kvality vody, úrodnosti a kvality půdy.“113 I rozsah území kategorizovaného 

jako oblast ohrožená nitráty
114

 zůstává vysoké. K roku 2012 zabíralo 45,3 % území Unie.115 

„Zemědělství je největším zdrojem znečištění vod a jedním z nejdůležitějších příčin úbytku 

biodiverzity. Spotřebovává také jednoznačně nejvíce vody,“116 která začíná být nedostatková i 

v našich zeměpisných šířkách.  

Cílem EU je „oprostit se od trendu extenzifikace zemědělské činnosti, k efektivní 

produkci s celkovou redukcí produkce.“117 Ačkoli potřeba změny charakteru zemědělství je 

nutností pro dosažení jeho dlouhodobé udržitelnosti, otázkou zůstává, jak velký pozitivní 

efekt mají v současnosti Unií používané ekonomické stimuly. Měli bychom se častěji ptát, 

                                                      
110 LOVEC, M., ERJAVEC, E. The Common Agricultural Policy Health Check: time to check the health of the theory of the 

reform? Journal of International Relations and Development, č. 1, 2013, s. 123. 
111 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, 2011. [on-line]. [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm, s. 11. 
112 OECD, The European Union’s Common Agricultural Policy (CAP) post-2013. [pdf]. [cit. 25. 3. 2016]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/48937654.pdf, 3. Evropský Parlament uvádí vyšší údaje, konktrétně 45,3 % 

rozlohy EU podle údajů z roku 2012. EVROPSKÝ PARLAMENT, Financování společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 

23. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.2.html. 
113 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 7. 
114 Nitráty nebo také dusičnany se užívají především jako  hnojiva. 
115 EVROPSKÝ PARLAMENT, Společná zemědělská politika v číslech. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html. 
116 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 48.  
117 McMAHON, J., A. Law of the Common Agricultural Policy. 2000, s. 124.  
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zda nedochází k situaci, kdy „je finanční podpora poskytnuta příjemci, který by i bez ní 

postupoval stejně, “118 tedy zda nedochází k efektu mrtvé váhy.  

Snaha ozelenit zemědělskou politiku naráží na skutečnost, že tato agenda je již řešena 

unijní environmentální legislativou, kterou mají provádět a vymáhat členské státy. Pokud 

zemědělec poruší některý z environmentálních standardů, který je požadovaný vnitrostátním 

právem a toto pochybení zaznamená kontrola, bude potrestán podle práva životního prostředí 

členského státu (které je z velké části harmonizováno) a zároveň pokud půjde o závažné 

porušení podmínek podmíněnosti, přijde o část dotace. Pokud standardy neporuší, nebude 

potrestán a dotace mu nebude nijak krácena. Plnění podmínek podmíněnosti je tedy již z velké 

části zajišťováno pomocí sankčních složek právních norem a EU nabízí v rámci SZP navíc i 

pozitivní stimuly ve formě dotací.  

Z důvodu zvyšujících se cen potravin, zemědělské půdy a i vyšší budoucí poptávky se 

trend nárůstu množství obdělávané půdy nejspíš nezastaví. Kvůli dotacím pro znevýhodněné 

oblasti (vzdálené od center, neúrodné, hornaté)119, je zájem o hospodaření v těchto oblastech 

vyšší, než by byl při variantě bez dotací. To vede ke zvýšení poptávky po půdě 

v znevýhodněných oblastech, jako po specifickém výrobním faktoru. Současné zacílení 

podpor ve výsledku nejspíš přinese zvýšení nebo udržení počtu pracovních míst v 

znevýhodněných oblastech. Z environmentálního hlediska by však tyto dotace mohly přírodě 

spíše uškodit, protože právě v znevýhodněných oblastech je přirozený vzhled krajiny nejvíce 

zachovaný. Negativní efekt na ochranu životního prostředí lze očekávat zvláště při podpoře 

intenzivního zemědělství nebo v rámci rozvoje venkova, při nešetrných projektech spojených 

s podporou turismu. Zvláště podpora produkce v znevýhodněných oblastech, kterým hrozí 

nedostatek vody nebo zvýšené riziko eroze, z mého pohledu směřuje proti cíli udržitelného 

zemědělství a zároveň i proti požadavku efektivity využití vynaložených zdrojů. 

Větší zájem o produkční metody projevují nejen subjekty nakloněné ochraně přírody, 

ale i zastánci menší regulace. Ti upozorňují na to, že evropští zemědělci trpí komparativní 

nevýhodou oproti ostatním oblastem světa díky rozsáhlé regulaci ve prospěch ochrany přírody 

a krajiny. Řekla bych, že s argumentem, že snahy o ozelenění SZP a zlepšení podmínek chovu 

zvířat narušují konkurenceschopnost EU a snižují množství produkce, nelze než souhlasit. Na 
                                                      
118 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Společná zemědělská politika: má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 nařízení 

rady (es) č. 73/2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděna? Zvláštní zpráva č. 10/ 2013. [pdf]. [cit. 29. 9. 2015]. Dostupné 

z:  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_CS.pdf, s. 5. 
119 Platby pro oblasti s přírodními omezeními mohou být poskytovány jako jedna ze složek přímých plateb. Tento režim je 

upraven v hlavě III kapitole IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci SZP. V současnosti není tento režim podpor v ČR používán. Od 

tohoto režimu je nutné odlišit Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, které jsou poskytovány v rámci 

druhého pilíře Podpory rozvoje venkova. Tyto podpory jsou upraveny v čl. 31 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1305/2013, o podpoře pro rozvoje venkova. Tento druh podpory je v ČR používán.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_10/SR13_10_CS.pdf
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druhou stranu není možné vyčíslit pozitivní externality současné politiky, o které bychom 

přišli, kdyby SZP s jejich vytvářením nepočítala. Se současným stavem vědění a krátkým 

trváním této politiky, je nemožné zhodnotit, zda vyčíslitelné pozitivní ekologické dopady 

ochranářské politiky jsou schopné vykompenzovat negativní kvantifikovatelné ekonomické 

dopady ve smyslu snížené konkurenceschopnosti. V budoucnu, kdy již bude více dat, by však 

mělo dojít ze strany EU alespoň k reflexi toho, jak by se ochrana životního prostředí měla 

změnit, aby se zvýšila rentabilita a získaný užitek.  

Panuje i obava z toho, že se podpory přesunou z produktivních oblastí a budou 

použity na podporu menších a méně produktivních producentů, čímž se sníží produkční 

potenciál EU.
120

 Tato prohlášení a argumentace však mohou být také ovlivněny snahou 

velkých producentů ze starých členských států zabránit rovnější distribuci prostředků a 

postupnému navyšování podpor v nových členských státech. 

2.6. Byrokratická náročnost 

Prokazovat, že splňují podmínky podmíněnosti a nově i pravidla postupů příznivých pro 

klima a životní prostředí, musejí žadatelé již při podávání žádosti o přímé platby nebo některé 

podpory z prostředků pro rozvoj venkova.
121

 Sledovat a dodržovat všechna kritéria není lehké, 

protože pravidel jsou doslova stovky. Na druhou stranu, zemědělci bez ohledu na množství 

papírování spojeného s přidělením dotace, musejí většinu pravidel dodržovat a znát s ohledem 

na požadavky vnitrostátního práva a na přímo aplikovatelné právo EU.
122

 Podmínky 

podmíněnosti jsou totiž jakousi „podmnožinou standardních podmínek, které musí jednotliví 

zemědělci plnit. V případě, pokud při svých standardních kontrolách dozorové orgány zjistí 

pochybení i v rámci podmínek podmíněnosti, je toto porušení předáno Ministerstvu 

zemědělství a mělo by se promítnout do výsledné dotace.“
123

 Kontroly plnění podmínek 

podmíněnosti provádějí dozorové organizace společně s kontrolou dodržování právních 

předpisů.
124

  

Skutečnost, zda zemědělci uvedli pravdivé údaje a především zda dodržují podmínky, 

k jejichž plnění se zavázali, ověřují dozorové orgány. Například v České republice je 
                                                      
120 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. ix. 
121 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 10-11. 
122 Zde narážím především na požadavky nařízení, která nemusejí být transponována do právního řádu členských zemí. 
123 Konzultace s Ing. Milošem Jirovským, ředitelem sekce regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu, 

14. 6. 2016. 
124 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 209. 
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kontrola
125

 rozdělena mezi 6 dozorových organizací
126

, každá z nich kontroluje jen určitou 

oblast podmínek. Při zjištění, že subjekt nedodržel pravidla, může být podpora snížena nebo 

může být dokonce vznesen požadavek na vrácení podpory.
127

 Žadatelé mají i možnost provést 

nápravu vadného stavu, za což se následně nepřistupuje k sankčním opatřením. V případě 

opakovaných porušení nebo úmyslného jednání hrozí až 15 % snížení výplaty podpory, 

v ostatních případech se krácení odpouští nebo se pohybuje ve výši maximálně do 5 %. 

Konečná výše krácení je pak součtem procentních snížení nahlášených různými dozorovými 

orgány, které kontrolují odlišné oblasti pravidel podmíněnosti.
128

 Snížení výše podpory 

nenahrazuje pokutu podle správního práva, která hrozí ze spáchání přestupku, resp. správního 

deliktu naplní-li příjemce jeho skutkovou podstatu. V krajním případě hrozí i trestní stíhání 

pokud kontrolní orgány dospějí k závěru, že příjemce jednal s úmyslem poškodit finanční 

zájmy Evropské unie.
129

 

Ačkoli jsou pro některé programy pevně stanoveny relativně nízké minimální hranice 

pro množství kontrol subjektů (např. pro program rozvoje venkova je minimální hranice 

kontroly stanovena na 1 % subjektů)
130

, reálně je množství kontrol mnohem vyšší a odvíjí se 

od kapacit dozorových orgánů. Stručný přehled o množství a typech kontrol v ČR dávají 

například výroční zprávy dozorových organizací. Osoby pověřené kontrolou ji mohou 

provádět s podklady ve formě leteckých ortofotografických snímků, prostřednictvím 

dálkového průzkumu Země pomocí satelitů, fyzicky kontrolou, ověřením na místě nebo 

formou administrativní kontroly. Například výroční zpráva Státního zemědělského 

intervenčního fondu za rok 2014 popisuje, že administrativní kontroly jsou prováděny u 100 

% podaných žádostí. „V případě kontrol na místě se celková míra každoročně prováděných 

kontrol liší dle jednotlivých oblastí.“
131

 V případě podpory určitých projektů, například 

v rámci programu rozvoje venkova, se provádějí kontroly fyzické realizace projektu (buď 

                                                      
125 Kontrola je prováděna podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. 
126 Státní zemědělský intervenční fond, Česká inspekce životního prostředí, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Česká plemenářská inspekce, Státní veterinární správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce; MINISTERSTVO 

ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 2015]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 13. 
127 Podrobnosti jsou uvedeny v nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 

některých zemědělských podpor. Obecně řečeno na rozsah snížení podpory má vliv rozsah, závažnost, opakovanost, trvání 

porušení, jeho následky, zda bylo porušení pravidel úmyslné a zda docházelo k maření kontrol. 
128 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 216. 
129 Příjemcům hrozí trestní stíhání za trestný čin poškozování finančních zájmů Evropské unie, podle § 260 zákona č. 

40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění. 
130 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 14. 
131 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND, Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu 

a čerpání finančních prostředků za rok 2014. [pdf]. [cit. 26. 6. 2016]. Dostupné 

z:https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_

nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf, s. 36. 

http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf
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metodou dálkového průzkumu Země a metodou fyzických kontrol).
132

 Vždy se však vychází 

z údajů v LPIS. „V případech, kde se 100% kontrola nevyžaduje, je výběr žadatelů ke 

kontrole na místě prováděn na základě analýzy rizik.“
133

 Tři čtvrtiny kontrolovaných subjektů 

bývají určeny na základě analýzy rizik (zohledňují se předchozí porušení, výše a průběh 

čerpání dotací), zbytek je určen namátkově.
134

 Kontroly mohou být prováděny i na základě 

podnětů třetích osob nebo jako kontroly plnění uložených nápravných opatření.
135

  

Z uvedeného popisu je zřejmé, že kontroly jsou relativně četné, což přirozeně 

kontrolovaní kritizují. Nejčastěji se upozorňuje na nákladnost a časovou náročnost celého 

procesu. Někdy bývají náklady na kontrolu nepřiměřené samotné poskytnuté podpoře. Účetní 

dvůr EU již v minulosti varoval, že „náklady na kontrolu některých programů přesáhly 

množství financí, které se v rámci těchto programů převádělo zemědělcům.“
136

  

2.7. Efektivita 

Společná zemědělská politika byla ještě v nedávné minulosti z mnoha stran kritizována 

za přispívání k nadprodukci a s tím spojeným plýtváním. Na obranu SZP, problémy 

s nadprodukcí by se pravděpodobně objevovaly i bez ní, protože členské státy by podporovaly 

své zemědělce a absence regulace a kooperace by pravděpodobně vytvářela ještě horší situaci. 

Nicméně právě dřívější izolovanost evropských zemědělců od světového trhu způsobila, že 

zemědělci nezískávali tržní signály, což zabraňovalo tomu, aby reagovali na nedostatek nebo 

na přebytek produkce v určité oblasti. Za izolovanost evropských zemědělců nesly 

odpovědnost členské státy a Evropské společenství, které stav udržovalo skrze podporu cen. 

Společnost následně doplácela na politiku neprovázanou s potřebami trhu.
137

  

                                                      
132 Například „v roce 2014 bylo v rámci projektových opatření Programu rozvoje venkova provedeno 5 860 kontrol fyzické 

realizace projektu.“ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND, Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského 

intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2014. [pdf]. [cit. 26. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_n

as%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf, s. 38. 
133 STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND, Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu 

a čerpání finančních prostředků za rok 2014. [pdf]. [cit. 26. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_n

as%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf, s. 37. 
134 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 14. 
135 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 209. Podle 

vyjádření Ing. Miloše Jirovského, ředitele sekce regionálních odborů, je „množství oznámení ze strany občanů poměrně velké 

a SZIF se snaží tyto podněty ke kontrole ověřovat.“ Konzultace s Ing. Milošem Jirovským, ředitelem sekce regionálních 

odborů Státního zemědělského intervenčního fondu, 14. 6. 2016. 
136 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 49.  
137 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 59. 

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Fo_nas%2Fvyrocni_zpravy_szif%2F1437383283113.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
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Z hlediska ekonomické teorie ani dnes nejspíš většina poskytovaných podpor, 

nepřispívá k efektivnímu využívání zdrojů. Bez podpor by trh vytřídil soutěžitele na ty 

dostatečně efektivní a na ty ostatní. Současný stav soutěžitele dostatečně nenutí zvyšovat 

produktivitu práce a výrobních faktorů obecně. Je také na místě klást si otázky týkající se 

nákladů ušlých příležitostí, protože každoročně bylo možné alespoň část z přibližně 40 

miliard eur určených pro SZP, investovat do ekonomicky rentabilnějších oblastí. Dále 

v případě podpor, které nejsou distribuovány rovnoměrně (především podpor z druhého pilíře) 

hrozí, že udělení investiční podpory zvýhodní příjemce na úkor jeho konkurence. Tento 

negativní jev provázející dotace se nazývá efekt přesunu.
138

  Některé projekty jsou 

podporovány bez toho, aby obsahovaly přidanou hodnotu nebo přispívaly k plnění 

stanovených cílů. Vyjmenované slabiny koncepce SZP představují jen několik stručných 

příkladů možné kritiky SZP. 

Podle statistických dat i prognóz vývoj nezadržitelně směřuje ke zvětšování farem a 

ke snižování množství osob zaměstnaných v zemědělství.
139

 Z dlouhodobého hlediska je tedy 

trend vylidňování venkova neměnný, pouze se ho nejspíš daří brzdit.
140

 Bez ohledu na to, zda 

konkrétní zemědělský podnik skutečně peníze potřebuje, jsou vypláceny v globálu značné 

částky, aby se vytvořilo určité zdání, že problém nerovnosti mezi městy a venkovem je 

vyřešen. Na podpory příjmů šlo pro ilustraci v roce 2012 více než 70 % prostředků z  

rozpočtu určeného pro oblast zemědělství na daný rok, tedy přibližně 40 miliard eur, což 

odpovídá téměř třetině celého unijního rozpočtu.
141

 Podle údajů, které prezentuje Evropský 

parlament, je v zemědělství zaměstnáno přibližně 9 857 700 a v potravinářském průmyslu 

4 859 800 osob.
142,143

 Podíl zemědělství na HDP EU tvoří pouhých 1,7 %, podíl 

potravinářského průmyslu na HDP EU je o něco vyšší, dosahuje 2 %.
144

  

                                                      
138 EUROSKOP.CZ, Audit podpory potravinářskému sektoru, 3. 5. 2013. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/9047/22356/clanek/audit-podpory-potravinarskemu-sektoru/. 
139 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Study "Update of analysis of prospects in the Scenar 2020 

study: Preparing for change" Analytical Note. [pdf]. [cit. 21. 6. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/external-

studies/2009/scenar2020ii/analytical-note_en.pdf. 
140OECD, VAN MEIJL, H. Study for EC, DGAgri, CAP Reform and Agro-food complex Analyses and Conclusions of Scenar 

2020-II. [pdf]. [cit. 18. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf, s. 24. 
141 TANGERMANN, S. CAP Reform and the Future of Direct Payments, The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 322. 
142 EVROPSKÝ PARLAMENT, Společná zemědělská politika v číslech. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html. 

http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2009/scenar2020ii/analytical-note_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2009/scenar2020ii/analytical-note_en.pdf
http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf
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Zaměstnanost ve venkovských oblastech nezávisí jen na zemědělství, průměrně 

zemědělství zajišťuje na venkově přibližně 20 % pracovních pozic.
145

 Pro rozvoj venkova a 

zaměstnanost v místě jsou důležité i jiné investice, především zlepšování místní 

infrastruktury, občanské vybavenosti, dopravní obslužnosti, přístupu k veřejným službám a 

dlouhodobá snaha státu o zajištění zaměstnanosti ve znevýhodněných oblastech. K těmto 

cílům napomáhá nejen SZP a fond na rozvoj venkova, ale i strukturální fondy. 

„Jiné evropské fondy jako Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, 

Fond soudržnosti a Evropský námořní a rybářský fond můžou podporovat projekty ve 

vesnických oblastech, ale existuje zde jen relativně málo koordinace mezi nimi“
146

, což 

zvyšuje pravděpodobnost neefektivního vynakládání prostředků. Především v oblasti druhého 

pilíře hrozí kolize. Ačkoli se objevují názory, že agenda druhého pilíře Programu rozvoje 

venkova by se měla oddělit od SZP a pro zajištění lepší koordinace by měla být přiřazena 

k regionálním fondům, stále jde o menšinový názor.
147

  

Na základě výzkumu vlivu SZP na investiční záměry beneficientů podpor provedeného 

technologickým institutem Evropské komise „přímé platby redukují rizika, která by byla jinak 

pociťovaná na poli budoucích příjmů a představují snížení pravděpodobnosti úpadku. Tato 

skutečnost pravděpodobně zvyšuje ochotu farmářů zahájit i produkci, která v sobě skrývá 

rizika, stejně jako odvážnější rozhodnutí včetně investic.“
148

 „Na druhou stranu několik 

empirických studií zdůraznilo omezený vliv přímých podpor na záměry zemědělců 

                                                                                                                                                                      
143 Je překvapivé, jak se údaje prezentované veřejnosti různými zainteresovanými aktéry zásadně liší. Evropská komise ve 

své brožuře Společná zemědělská politika: Partnerství mezi Evropou a zemědělci uvádí: V zemědělství je zaměstnáno 

„přibližně 14 milionů lidí a další 4 miliony osob pracují v potravinářském odvětví. Agro-potravinářský sektor dohromady 

poskytuje 7 % všech pracovních míst a vytváří 6 % evropského hrubého domácího produktu.“ FAO v jedné ze svých 

publikací uvádělo, že „v prvovýrobě je zaměstnáno o něco méně než 5 % obyvatelstva EU, tedy méně než 26 milionů 

obyvatel.“ EUROPA.EU, Společná zemědělská politika: Partnerství mezi Evropou a zemědělci. [pdf]. [cit. 7. 4. 2015]. 

Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_cs.pdf., 4. FAO, Agriculture and Trade Policy Background 

Note: The European Union. [pdf]. [cit. 17. 10. 2015]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/Trade_Policy_Brief_EU_final.pdf, s. 2.; 

 Údaje uváděné v textu práce jsou ze zdroje EVROPSKÝ PARLAMENT, Společná zemědělská politika v číslech. [on-line]. 

[cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html; 
144 EVROPSKÝ PARLAMENT, Společná zemědělská politika v číslech. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.10.html.  
145 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 79. 
146 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 11. 
147 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 11. 
148 EVROPSKÁ KOMISE, Institute for Prospective Technological Studies, European farmers’ intentions to invest in 2014-

2020: survey results. [pdf]. [cit. 28. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90441/ipts%20jrc%2090441%20(online)%20final.pdf, s. 47. 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_cs.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/Trade_Policy_Brief_EU_final.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90441/ipts%20jrc%2090441%20(online)%20final.pdf
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investovat.“
149

 Potenciální věřitelé vnímají příjem dotací jako faktor snižující riziko nesplnění 

závazku. „Vliv podpory příjmů sice je beze sporu pozitivní, ale je zřídka kdy podstatný.“
150

 

Obecně jsou farmáři citlivější na stabilitu cen, než na omezení podpory příjmu. 

Způsob vedení politiky, kdy někteří zemědělci dostávali zaplaceno, i když nevykonávali 

žádnou činnost, například prováděli pouze mulčování nebo nechávali pole ležet ladem, se 

dlouhodobě setkával s negativní odezvou veřejnosti. Praxe, kdy podpora směřuje příjemci bez 

ohledu na to, zda vykonává jakoukoli činnost, není ničím neobvyklým ani v jiných částech 

světa. Plně se totiž shoduje s požadavkem nevázat podpory na výši produkce. Například 

„v letech 2006-2008 přibližně čtvrtina celkové výše podpory v zemích OECD nebyla 

podmíněna tím, aby farmář cokoli produkoval k tomu, aby měl právo dotace získat.“
151

 Tato 

praxe byla rozšířena především v EU a USA. Jde bezpochyby o neefektivní vynakládání 

prostředků, protože jejich poskytovatel za ně nezískává téměř žádné hmatatelné benefity. 

Snad s výjimkou toho, že podpora mírně snižuje potenciální chuť příjemce zemědělskou půdu 

obdělávat nebo se ji snažit jinak využívat, například změnit ji na stavební parcely.  

2.8. Kritika světové obchodní organizace 

Ačkoli existuje mnoho mezinárodních organizací, které vznášejí velmi relevantní 

argumenty k fungování SZP
152

, s ohledem na omezený rozsah diplomové práce se zaměřím na 

argumentaci Světové obchodní organizace (dále „WTO“), především kvůli jejímu úspěšnému 

vlivu na proměnu SZP v minulých třech desetiletích. Členem WTO jsou kromě všech 

členských států EU, i Evropská unie samotná. Od Lisabonské smlouvy má EU plnou právní 

subjektivitu, takže Komise má v rámci této politiky výlučnou pravomoc sama jednat i za 

členské státy. 

WTO přímo v preambuli Dohody o zřízení Světové obchodní organizace vysvětluje, že 

cestu pro docílení svých cílů vidí „v sjednávání vzájemně výhodných smluv vedoucích 

k výraznému poklesu cel a jiných bariér obchodu a v eliminaci diskriminačního zacházení.“
153

 

                                                      
149 EVROPSKÁ KOMISE, Institute for Prospective Technological Studies, European farmers’ intentions to invest in 2014-

2020: survey results. [pdf]. [cit. 28. 2. 2016]. Dostupné z: 
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specializovaná agentura OSN Food and Agriculture Organization, International Food and Agriculture Policy Research 
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Konkrétně snaha směřuje k omezení celních bariér, netarifních opatření, domácích podpor, 

kvantitativních omezení, k ochraně duševního vlastnictví a eliminaci dumpingu. WTO nutí 

své členy využívat pouze schválených nástrojů ochrany obchodu a dohlíží na realizaci a 

vynucování dohod.
154

  

Organizace má zavedený i mechanismus revize vlivu obchodní politiky a praxe 

konkrétních států na mezinárodní obchod (Trade Policy Review Mechanism). Na základě 

kontroly se vypracovávají kontrolní zprávy, které jsou předkládány k posouzení mimo jiné i 

Komisi pro zemědělství, která funguje v rámci WTO. Závěry kontroly nemají charakter titulu 

pro vymáhání plnění povinností vůči kontrolovanému státu, slouží primárně k hodnocení a 

monitoringu. Země nebo celky, které jsou do mezinárodního obchodu zapojeny více, jsou 

častěji kontrolovány než jiné (například EU je kontrolována každé dva roky).
155

  

Liberální přístup však není bezpodmínečný, existují i výjimky, v jejichž zájmu mohou 

státy postupovat proti obecným pravidlům WTO. Důvody legitimizující nerovné zacházení 

jsou např. postupy v případě hrozby ohrožení platební a devizové bilance státu, výjimky ve 

prospěch rozvíjejících se zemí sloužící k ochraně jejich trhu nebo omezení dovozu z důvodu 

zdravotní závadnosti výrobků a ochrany před škůdci a chorobami. Tato z povahy věci spíše 

dočasná opatření nesmějí být používána jako zástěrka pro ochranu vlastních výrobců před 

konkurencí.  

V rámci pravidel WTO jsou možné i formy pozitivní diskriminace vůči rozvojovým 

státům. Tento režim má právní základ ve zmocňovací klauzuli (enabling clause), která 

umožňuje rozvinutým státům uplatňovat nereciproční preferenční zacházení vůči rozvojovým 

státům nebo vůči partnerům v rámci regionálních bloků.
156

 Zvláštní zacházení je zajištěno pro 

nejméně rozvinuté země
157

, které mají právo na zvláštní a rozdílné zacházení.  

Za účelem posouzení údajných porušení pravidel mohou státy vést spor před Orgánem 

pro řešení sporů (Dispute Settlement Body). Efektivita systému v rámci WTO spočívá v  

donucovacích prostředcích, které i ty hospodářsky nejsilnější země donutí změnit svoji 

dosavadní politiku. Nezmění-li totiž stát svůj přístup na základě rozhodnutí Orgánu pro řešení 

sporů, nebo jeho nabídky ústupků v jiných oblastech nejsou negativně postiženými státy 

akceptovány, mohou poškozené státy uplatnit citelná odvetná opatření regulovaná WTO. Je 

možné například uvalit dodatečná cla vůči dovozům ze země narušitele, což učiní jeho zboží 
                                                      
154 ČERNÝ, Š. Společná zemědělská politika EU a WTO: překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu. Praha, 

2012. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, s. 33. 
155 WTO, Trade Policy Review Mechanism. [on-line]. [cit. 29. 6. 2016]. Dostupné 

z:https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/29-tprm_e.htm. 
156 WTO, Décima Conferencia Ministerial de la OMC. [on-line]. [cit. 27. 12. 2015]. Dostupné z: 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/mc10_s.htm. 
157 VAN DEN BOSSCHE, P. The Law and Policy of the World Trade Organization. 2008, s. 105.  
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téměř neprodejným a tak připraví výrobce o velkou část zisků. Tato situace následně donutí 

stát změnit svojí politiku tak, aby vyhovovala pravidlům WTO.  

2.8.1. Tarifní a netarifní omezení 

Smlouva o zemědělství
158

, která je součástí smluvního systému WTO, požaduje tzv. 

tarifikaci, tedy „používání cel místo kvót nebo jiných kvantitativních omezení. Smlouva 

zavádí minimální požadavky na přístup zboží do jiných států a zajišťuje specifická pravidla 

pro domácí podpory a exportní dotace.“
159

 Vzhledem k nízké ochotě zemí a to nejen 

rozvinutých snižovat bariéry obchodu, se jednalo i o tzv. modalitách, tedy o technických 

postupech „pro stanovení zásad, na základě kterých by mělo dojít k redukci překážek 

obchodu“
160

, např. skrze určení vzorců či časových plánů pro plnění dohodnutých závazků.
161

 

Během současného vyjednávacího kola však stále nebyl o modalitách nalezen konsenzus, 

pouze v oblasti exportních dotací
 
došlo již k dohodě.

162
  

Když porovnáme celní politiku Unie s jinými členy WTO, zjistíme, že vůči 

zemědělským výrobkům není nijak drakonická. Samozřejmě by EU mohla mít cla nižší, 

přesto stále EU výškou a skladbou svého celního zatížení nijak nevybočuje ze světového 

průměru. Zatímco průměrná tarifní omezení EU v jiných než zemědělských odvětvích 

dosahují v průměru 4 %
163

, EU se s průměrným tarifem zemědělských výrobků ve výši 12,9 

%, pohybuje ve skupině států s tarifem ve výši 10-15 %, tak jako velká část ostatních členů 

WTO.
164

 

                                                      
158 World Trade Organisation, Agreement on Agriculture, 1995.  
159 VAN DEN BOSSCHE, P. The Law and Policy of the World Trade Organization. 2008, s. 46.  
160 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k přerušení jednání o 

Rozvojovém programu z Dohá ve WTO. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument20139.html. 
161 LESTER, S., MERCURIO B., World Trade Law: Text, Materials and Commnetary. 2008, s. 450.  
162 OECD, HEYDON K., After the WTO Hong Kong ministerial meeting: What is at stake? OECD Trade Policy Working 

Paper č. 27. [pdf]. [cit. 14. 6. 2016]. Dostupné z: https://www.oecd.org/tad/35984888.pdf, s. 4. 
163 Stav k roku 2007; Further opening the European market to the rest of the world, OECD, OECD Economic Surveys: 

European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. [on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://www.oecd-ilibrary.org, s. 133. 
164 Poslední dostupný údaj je z roku 2014. WTO, International Trade and Market Access Data. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. 

Dostupné z: 
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Mapa č. 1: Průměr tarifního zatížení aplikovaný podle doložky nejvyšších výhod 
165

 

 

 

Z níže přiložené tabulky můžeme vidět, že cla bývají obecně vyšší v případě komodit, 

s jejichž nadprodukcí se EU dlouhodobě potýká, tedy na dovoz mléčných produktů a mléka, 

cukru a živočišných produktů (obdobné tendence lze vypozorovat i u ostatních členů 

WTO).
166

 Z přiložené tabulky je také zjevné, že se EU snaží chránit zbytek oděvního 

průmyslu a rybářství.  

                                                      
165 WTO, International Trade and Market Access Data. [on-line]. [cit. 23. 6. 2016]. Dostupné z: 
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Tabulka č. 3: Cla a dovozy podle skupin produktů, Evropská unie 167  

 

Rozvojové země upozorňují na fakt, že častěji bývají zavedena vysoká tarifní omezení 

na zboží, které prošlo složitějším zpracováním než na nezpracované zboží.
168

 Fakticky tak 

dochází k omezování rozvoje zpracovatelského průmyslu a vyšších technologií v rozvojových 

zemích. Nezpracované zboží mívá nízkou výkupní cenu, protože nemá kromě sebe samotného 

přidanou hodnotu.  

„V roce 2014 přibližně 71% importu zemědělských produktů v ceně 72 miliard eur, 

vstoupilo do EU s nulovým celním zatížením.“
169

 S tím, jak se postupně snižují tarifní 

omezení, snaží se státy si více chránit vnitřní trh netarifními omezeními. „Netarifními 

omezeními jsou myšleny především regulace týkající se standardů, které zvyšují náklady na 

import zboží a tak mají ekvivalentní efekt jako tarifní omezení. Tato omezení mohou sloužit 

k sociálně obhajitelným účelům jako např. k ochraně přírody nebo spotřebitele. Jejich pravým 

účelem ale může být i ochrana domácích producentů před zahraniční konkurencí.”
170

 Jako 

příklad netarifních omezení bych uvedla vyrovnávací dávky, minimální ceny, množstevní 

                                                      
167 WTO, International Trade and Market Access Data: EU. [on-line]. [cit. 3. 10. 2015]. Dostupné z: 
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omezení, pravidla pro přístup k veřejným zakázkám, pravidla investičních opatření a pravidla 

pro zdravotní nezávadnost produktů.
171

 

Kromě obecných a dlouhodobých problémů spojených s přístupem na trh a masivní 

domácí podporou, EU čelí kritice WTO a ostatních členů i z jiných důvodů. V rámci systému 

pro řešení sporů se již ve vztahu k EU posuzoval preferenční celní systém vůči bývalým 

koloniím při exportu banánů do EU (tzv. banánové války) nebo postoj EU požadující 

předběžnou opatrnost při používání geneticky modifikovaných plodin, hormonů a některých 

chemických látek. Oproti jiným členským státům WTO, EU a její obyvatelstvo upřednostňuje 

princip předběžné opatrnosti v přístupu k technologickým novinkám. Tento přístup dle mého 

názoru dokresluje skutečnost, že pečovatelský a ochranitelský stát je téměř součástí 

genetického kódu všech vlád v Evropě. USA naopak stojí na principech zodpovědnosti 

každého sama za sebe. Podle ustáleného výkladu a judikatury orgánů WTO je pro užití 

omezení dovozu potřeba dostatečně vědecky podložit důkazy o možné zdravotní závadnosti 

zboží. Nezávadnost zboží prokazuje po posledním vývoji judikatury stát bránící se proti 

opatřením uvaleným na jeho zboží, tedy důkazní břemeno nese pachatel.
172

 Opatření užitá 

státem, který chrání své obyvatelstvo proti možným zdravotním rizikům, musejí být založena 

na zvážení rizik a následném použití přiměřených opatření. Opatření je přiměřené, jestliže 

rozsah zásahu je nejnižší nutný, ale zároveň ještě postačuje k ochraně hodnot.
173

 Opatření 

nesmějí být zneužívána a stát k jejich použití a vyhodnocení rizik musí přistupovat 

konzistentně.  

EU vždy přistupovala k pojetí nebezpečí velmi extenzivně, což do velké míry vychází i 

z historických zkušeností (nákazy BSE, slintavkou, kulhavkou atd.). Obecně i evropští 

spotřebitelé jsou konzervativnější a aktivnější než mimoevropští. Velký odpor vládne nejen 

proti geneticky modifikovaným potravinám, ale i nadužívání hormonů a dalších chemických 

látek při produkci (nařízení REACH je v této oblasti jedno z nejpřísnějších na světě). Mimo 

EU také nepanují tak přísná pravidla pro označování potravin. Tato opatření mají za cíl dát 

spotřebitelům maximum informací. S tím například USA v případě GMO potravin nesouhlasí 

z obavy, že by se spotřebitelé i povoleným GMO potravinám v EU vyhýbali. EU naopak trvá 

na tom, že spotřebitel by měl mít právo tyto informace znát a svobodně se rozhodnout, že i 
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přes povolení jejich prodeje, si je z obavy před dosud nezjištěnými negativními 

konsekvencemi pro své zdraví nekoupí. 

Obavy obyvatelstva z budoucí možné smlouvy o Transatlantickém obchodním a 

investičním partnerství (dále jen „TTIP“) s USA pramení ze strachu z uvolnění těchto 

pravidel a odpor vůči TTIP je jasným důkazem smýšlení obyvatel EU. V EU jsou také 

nebývale silné lobbistické skupiny v oblasti ochrany spotřebitelů, se kterými politici v jiných 

oblastech světa nemusejí počítat tak jako ti v EU. 

2.8.2. Reforma SZP z roku 2003 

Po roce 1992 díky tlaku WTO a potřebě zkrotit rozpočet se v EU ustoupilo od systému 

podpory cen. Po Uruguayském kole probíhajícím v letech 1986 až 1994 se začalo rozlišovat 

mezi podporami narušujícími a nenarušujícími trh. Podpory se zařazovaly do tzv. boxů. Ty 

zařazené do green boxu se zaměřují na dva okruhy, předně na podpůrné programy typu 

podpora vědy a výzkumu, poskytování školení, poradenství, budování a udržování veřejných 

skladišť, infrastruktury atd. Druhým okruhem jsou přímé platby producentům, které zajišťují 

příjem farmářů (garance příjmů, příspěvky k pojištění atd.), programy sloužící ke změně 

struktury farem nebo pro environmentální účely.
174

 Jde vždy o platby neovlivňující množství 

produkce, bývají navázány například na plochu nebo jiné například historické údaje. Proto 

prozatím WTO nepožaduje redukci těchto podpor. Podpory zařazené v tzv. blue box, jsou 

určeny na programy vedoucí ke kontrole produkce nebo přímo neovlivňující její množství
 

(například platby za ponechání půdy ladem)
175

. Poslední skupinou je tzv. amber box, kam 

spadají podpory závislé na produkci a které přímo vedou k jejímu zvyšování.
176

  

Tabulka č. 4: Struktura poskytovaných domácích podpor v EU 
177

 

Domácí podpory EU 

notifikované WTO  

2012/2013 

v milionech eur, v % z celkové 

poskytované podpory 

 

green box 71 140,0 89,1 % 

blue box 2 754,2 3,5 % 

amber box 5 899,1 7,4 % 
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Legislative Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 

27. 1. 2016]. Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 18. 
177 EVROPSKÝ PARLAMENT, WTO Agreement on Agriculture. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 
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celková notifikovaná 

domácí podpora 

79 793,3 100 % 

Od reformy nazvané Mid-term Review z roku 2003 nemá většina podpor přímý vztah 

k výši produkce, ale odvíjí se od množství vstupů, nejčastěji od množství obdělávané půdy.
178

 

K reformě Evropskou unii podnítila kromě tlaku WTO snaha mít během blížících se 

vyjednávání čím argumentovat a potřeba dostat pod kontrolu nadvýrobu. EU ofenzivně před 

zahájením kola jednání v Dauhá přistoupila k tzv. decouplingu, tedy k oddělení výše podpor 

od množství produkce, čímž své podpory přesunula z velké většiny do tzv. zelené a modré 

skupiny. Ve všech rozvinutých zemích s vlastním podpůrným systémem do určité míry došlo 

k oddělení podpor od výše produkce, ačkoli se míra naplnění tohoto požadavku v různých 

systémech liší.
179

  

Snahou WTO je limitovat podpory nejvíce narušující trh zařazené do amber box, tedy 

například zmiňovanou podporu cen.
180

 Již během Uruguayského kola došlo k dohodě o 

závazku rozvinutých zemí snížit podporu v letech 1995 – 2000 v rámci amber box o dvacet 

procent.
181

 Výdaje, které směřují na přímé platby, jsou v rámci metodiky WTO považovány 

za nikoli natolik deformující trh, že by se muselo přistupovat k jejich omezení. Toto 

hodnocení není zcela pravdivé například proto, že „pravidla kontroly podmíněnosti, nepřímo 

požadují určitou zemědělskou činnost“
182

 stejně jako nově zavedená pravidla aktivního 

zemědělce. Bez podpor příjmů by také množství obdělávané půdy bylo zcela jistě nižší. 

Podle výzkumů OECD „reformy sice velmi změnily složení podpor, ale ne jejich 

množství.“
183

 Vůči všem těmto podporám po roce 2004 smějí být zaváděny vyrovnávací 

opatření ze strany postižených států, pokud jsou schopny prokázat škodu a její příčinnou 

souvislost s importovanými dotovanými produkty (tzv. countervailing measures).
184

 WTO 

některé druhy dotací přímo zapovídá, jiné alespoň přezkoumává v rámci systému řešení sporů 

v případě, že působí nepříznivě na jiné státy a stát se proti nim brání žalobou.
185

  

„V roce 2008 byla výše podpory farmářům v zemích OECD odhadována na 182 miliard 

eur“, což podle materiálů OECD tvoří 21 % z celkových hrubých tržeb zemědělců. Toto číslo 
                                                      
178 STIGLITZ, J., E., CHARLTON, A. Fair Trade for All: How can trade promote development. 2005, s. 112. 
179 OECD, Agriculture Policies in OECD Countries 2009: Monitoring and Evaluation. [pdf]. [cit. 12. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/43239979.pdf, s. 12. 
180 FAO, Agriculture and Trade Policy Background Note: The European Union. [pdf]. [cit. 17. 10. 2015]. Dostupné z: 
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181 VAN DEN BOSSCHE, P. The Law and Policy of the World Trade Organization. 2008, s. 603.  
182 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 
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[on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 148-9. 
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https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/43239979.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/wto_comm/Trade_Policy_Brief_EU_final.pdf
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/


45 

 

 

konstantně klesá, v roce 2006 tvořily podpory 26 % hrubých příjmů
186

 a v letech 1986-88 

tvořily v Evropském společenství dokonce 39 % hrubých příjmů zemědělců.
187

 Pokles byl 

však do velké míry způsoben nárůstem příjmů farmářů v souvislosti s prudkým růstem cen 

potravin po roce 2007.  

Během vyjednávacího kola započatého v Dauhá bylo prozatím nezávazně dohodnuto, že 

v oblasti snižování domácích podpor budou členové WTO rozděleni do tří skupin, přičemž 

EU by měla být v první skupině, které by se změna množství a struktury podpor dotkla 

nejvíce. V další skupině by byly Spojené státy a Japonsko, v poslední skupině, která by 

proporcionálně čelila nejnižším škrtům, by byly zařazeny ostatní státy.
188

 

2.8.3. Exportní dotace po roce 2015 

Rozvojové země v minulosti ztrácely potenciální zisky nejen díky omezení vlastních 

vývozních příležitostí skrze tarifní a netarifní omezení, ale také kvůli dovozu potravin 

dovážených z rozvinutých zemí díky exportním dotacím. Subvencované potraviny narušují 

rovnováhu místních trhů a způsobují, že místní zboží je méně konkurenceschopné a dochází 

k jeho vytlačování i na jeho domácích trzích.
189

 V rámci tzv. balíčku z Nairobi byla v prosinci 

2015 uzavřena dohoda počítající s úplným upuštěním od exportních dotací pro zemědělské 

produkty. Základ tohoto rozhodnutí padl během posledního kola jednání, nicméně potřeba 

odstranit vývozní dotace byla zřejmá již přes padesát let, od chvíle, kdy došlo k odstranění 

vývozních dotací na průmyslové výrobky.
190

 Zemědělských produktů se tehdy tento krok 

netýkal.  

Pokud se na věc díváme z odstupu, EU tím, že souhlasila s balíčkem z Nairobi, v zásadě 

nepodnikla významný ústupek, protože na úplnou eliminaci se připravovala již léta a exportní 

dotace byly z naprosté většiny již omezeny. Pro ilustraci v roce 2013 dosahovaly výše 0,1 % z 

rozpočtu určeného na zemědělství, tedy 62,4 milionů eur.
191

 Vzhledem k rapidnímu vzrůstu 

cen potravin na světových trzích, se stávají i relativně drahé potraviny z vyspělých zemí stále 

více konkurenceschopné i bez vývozních dotací.  

                                                      
186 OECD, Agriculture Policies in OECD Countries 2009: Monitoring and Evaluation. [pdf]. [cit. 12. 6. 2016]. Dostupné z: 
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Tento způsob plateb byl spolu s platbami za nechání pozemku ladem, dlouhodobě 

terčem kritiky jako velmi neefektivní způsob podpory z hlediska přínosu pro společnost.
192

 

Primárním důvodem poskytování vývozních dotací byla nejspíš snaha pomoci zemědělcům 

vypořádat se s jejich přebytky.
193

 Bez vývozu by bylo nutné je likvidovat nebo složitě 

skladovat. Rozhodnutí o okamžitém omezení vývozních dotací pro rozvinuté státy a do roku 

2018 i pro rozvíjející se
194

, je právně závazné a vymahatelné.
195

 Eliminace se týká i jiných 

forem podpory exportu zemědělských výrobků. Mimo EU byl export podporován například 

pomocí exportních úvěrů, záruk, pojištění, státních organizací zaměřených na podporu vývozu 

nebo skrze potravinovou pomoc sloužící ke zbavování se přebytků.
196

 Dosažení konsenzu o 

odstranění exportních dotací trvalo tak dlouho i proto, že EU trvala na svém postoji o nutnosti 

odstranit všechny formy podpory vývozu, nejen dotace samotné.
197

 

V rámci ministerského rozhodnutí bylo rozhodnuto i o vytvoření Speciálního 

ochranného mechanismu pro rozvojové země umožňujícího dočasně omezit dovoz určitých 

produktů v zájmu ochrany domácí výroby v případě náhlého a významného přílivu dovozu. 

Byly také podrobněji upraveny metody určení, které výrobky byly vyrobeny v nejméně 

rozvinutých zemích v případě, kdy se v různých zemích kombinovaly produkční postupy. 

Během následujících jednání bude pozornost upřena mimo jiné na trvalé řešení veřejného 

skladování potravin
198

, redukci narušujících domácích podpor (pro biopaliva nebo bavlnu), na 

zvýšení otevřenosti trhů a omezení restrikcí dovozu z důvodu sanitárních a fytosanitarní 

standardů.
199

   

                                                      
192 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 
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2.8.4. Vyjednávací kolo z Dauhá  

Pro dosažení opravdového posunu v liberalizaci obchodu rozvojové státy během kola 

z Dauhá žádaly snížení výše produkčních podpor ve vyspělých zemích, exportních náhrad a 

tarifních a netarifních bariér.
200

 Podle studie washingtonského výzkumného institutu 

International Food Research Institute „protekcionismus a dotace průmyslových zemí stojí 

rozvojové země přibližně 24 miliard dolarů ročně v podobě ztráty příjmů ze zemědělství a 

průmyslu s ním spojeného.“
201

 Dopady těchto politik na farmáře v rozvojových zemích 

dokládají i statistiky Cairns Group, podle kterých se situace v mnohém zhoršuje. Například 

podíl rozvojových zemí na světovém vývozu potravin klesl z 45 % v roce 1961 na 28 % v 

roce 1990, zatímco podíl zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vzrostl ze 46 

% na 72 %.
202

 Potřeba korigovat současný trend tedy byla jasným cílem jednání. 

Vyjednávací kolo započaté v Dauhá bylo nazváno jako rozvojové a v tomto kole bez 

pochyby i došlo ke zvýšení významu rozvojových zemí při vyjednáváních. Mezi rozvojové 

země se stále řadí i Čína, Indie, Brazílie a Argentina, které svým rychlým rozvojem a vlivem 

na světovou ekonomiku zcela nenaplňují charakter rozvojových zemí. Tyto státy byly během 

jednání hlavními aktivisty a mluvčími rozvojových zemí. Otázkou je, zda zbytku rozvojových 

zemí prospívají takoví mluvčí, kteří hájí primárně své zájmy, což nevylučuje, že v některých 

situacích, se mohou jejich zájmy a potřeby shodovat s potřebami skutečně rozvojových zemí.  

Při přípravě jednání WTO nejednou iniciovala setkání ministrů klíčových států, buď ve 

formátu G6, tj. EU, USA, Brazílie, Indie, Austrálie a Japonska nebo zúžené skupiny G4 

nejdůležitějších hráčů tedy Indie, Brazílie, USA a EU.
203

 Na pomezí rozvojových a 

rozvinutých států stojí skupina nazývaná Cairns Group, která vznikla na začátku 

Uruguayského kola a která se definuje snahou o zrychlení pomalého procesu liberalizace 

světového obchodu se zemědělskými výrobky a požadavkem výrazného omezení domácích 

podpor a cel v rozvinutých zemích. Tato skupina je také velmi skeptická k multifunkčnímu 

pojetí zemědělství, které prosazuje např. EU.
204

 Cairns Group není definována příslušností 
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k chudší či bohatší části světa.
205

 Společným znakem členů je, že jejich ekonomiky jsou 

orientované na vývoz svých zemědělských výrobků. Z mnoha skupin zasahujících do jednání 

bych zmínila ještě skupinu G-20, vedenou Čínou a Indií, jejímž cílem je demontáž politik 

v rozvinutých zemích bez toho, aby rozvojové a i prudce se rozvíjející země jako Čína či 

Indie byly nuceny samy v dohledné době znatelně snižovat celní bariéry chránící jejich 

zemědělství a průmysl.
206

  

Třecích ploch mezi velkými hráči bylo během vyjednávacího kola z Dauhá více než 

dost, proto namátkou zmíním jen některé z nich. V počátcích jednání na konferenci 

v Cancúnu v roce 2003 vedly ke krachu jednání debaty o tzv. singapurských tématech.
207

 

Během ministerského jednání v Hongkongu v roce 2005 EU žádala za svůj příslib snížení 

objemu poskytovaných podpor a celních bariér reciprocitu tohoto jednání i ze strany 

rozvíjejících se států s tím, že by jak v absolutních číslech, tak procentuálně vyšší snížení 

vykázaly rozvinuté země v čele s EU a USA. Rozvíjející se exportní země požadovaly snížení 

podpor v rozvinutých zemí, sami však omezení svých domácích podpor a celních bariér 

odmítaly, což nakonec vedlo k nezdaru jednání.
208

 Na této ministerské schůzce byl vyjednán 

předběžný plán na rozdělení zemí WTO do tří skupin, na která by se uplatňovala odlišná míra 

povinnosti snižovat míru domácích podpor. Největším úspěchem tohoto jednání nakonec bylo 

„přijetí závazku, že všechny vyspělé země a rozvojové, které k tomu mají předpoklady, 

umožní bezcelní a bez kvótový přístup na své trhy pro zboží pocházející z nejméně 

rozvinutých zemí, a to do r. 2008. Tento přístup se měl týkat 97 % všech jejich výrobků.“
209

  

Na nadějném jednání v Ženevě v červenci roku 2008 „se podařilo dosáhnout dohody v 18 z 

20 sporných bodů.
210

 V prosinci tohoto roku „předložil předseda jednání o zemědělství aktuální 

revidovaný návrh „modalit“.
211

 Nepodařilo se však překonat rozpory v souvislosti se 

zvláštním ochranným mechanismem pro rozvojové země.“ „Hrubě řečeno proti sobě stály 

země (zejména USA), které chtěly, aby k zavedení dodatečných cel docházelo až při 
                                                      
205 VAN DEN BOSSCHE, P. The Law and Policy of the World Trade Organization. 2008, s. 106. 
206 VAN DEN BOSSCHE, P. The Law and Policy of the World Trade Organization. 2008, s. 106; Součástí této skupiny je 

např. Čína, Argentina, Indie, Indonésie, Brazílie, Egypt a Jižní Afrika. EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá 

a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html. 
207 Mezi tzv. singapurská témata patří „obchod a investice, politika hospodářské soutěže, transparentnost veřejných zakázek 

a usnadňování obchodních výměn.“ EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 

2016]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html. 
208 ČERNÝ, Š. Společná zemědělská politika EU a WTO: překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu. Praha, 

2012. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, s. 102-3. 
209 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Světová obchodní organizace WTO. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/svetova-

obchodni-organizace-wto.html. 
210 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Ministerská jednání o Rozvojovém programu z Dohá skončila 

neúspěchem. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument48275.html. 
211 EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/svetova-obchodni-organizace-wto.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/svetova-obchodni-organizace-wto.html
http://www.mpo.cz/dokument48275.html
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výrazném zvýšení dovozu (40 %), a země (hlavně Indie a Čína), které chtěly nižší prahovou 

hodnotu (10 %), aby mohl být zvláštní ochranný mechanismus snáze použit.“
212

  „EU ve 

svých posledních návrzích modalit závazků souhlasila v rámci přístupu na trh (což je pro 

zemědělství Unie bezpochyby nejcitlivější téma) s průměrným snížením celních tarifů 

o 60 %.“
213

  Na jednáních v Ženevě v roce 2006 vedeném pouze mezi státy G6, EU dokonce 

nabízela snížení cel o cca 50 %, omezení obchod narušujících domácích podpor o 75% a 

naprosté odbourání exportních dotací
214

, což by bylo na hranici snesitelnosti i pro samotné 

členské státy EU. I přes tyto nabídky ústupků nebyla o zbývajících návrzích nalezena shoda. 

Situace se uklidnila až na konferenci na Bali v roce 2013, kdy bylo rozhodnuto, že pro příště 

se jednání přednostně zaměří na otázky, u nichž je větší pravděpodobnost, že účastníci dospějí 

k dohodě.
215

 

Z pohledu EU byla příčinou dlouhotrvajícího neúspěchu vyjednávacího kola „neochota 

Brazílie a Indie více otevřít své průmyslové trhy, tj. nabídnout vyšší snížení jejich celních 

sazeb na dovoz průmyslových výrobků“
216

, tedy že lídři rozvojových zemí, jejichž ekonomiky 

prudce rostou, nepoložili na jednací stůl žádnou protihodnotu za ústupky rozvinutých států. 

Jeden z minulých komisařů pro obchod Peter Mandelson spatřoval vinu i na straně Spojených 

států v jejich „odmítnutí reálného snížení domácích podpor v zemědělství.“
217

 EU se brání 

argumentací, že sama nabízela velké ústupky, nemohla však jednostranně přistoupit 

k liberalizaci svého trhu, když podpory produkce v rozvíjejících se státech značně rostou
218

 

(jako příklad lze uvést Brazílii, Rusko, Čínu, Turecko a Ukrajinu) a v zásadě již všechny 

rozvinuté země mají národní systémy podpůrných programů (např. Austrálie, Nový Zéland, 

Kanada, Japonsko, Korea, Švýcarsko, Turecko, Mexiko a USA). Podpůrné mechanismy 

těchto států jsou každý založen na různých principech, často velmi odlišných od systému 

evropského. Podpora bývá zprostředkována například skrze exportní podpůrné programy, 

garantované vývozní úvěry či systémy pojištění. Pokud by EU ustoupila více než ostatní, její 

zemědělci by byli v komparativní nevýhodě vůči ostatním. 

                                                      
212 EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html]. 
213 EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html. 
214 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Prohlášení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k přerušení jednání o 

Rozvojovém programu z Dohá ve WTO. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument20139.html. 
215 EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html. 
216

 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Schůzka G4 nepřispěla k posunu v jednáních o liberalizaci světového 

obchodu. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument31738.html. 
217 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Schůzka G4 nepřispěla k posunu v jednáních o liberalizaci světového 

obchodu. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument31738.html. 
218 BUREAU, J., C. Where Is the Common Agricultural Policy Heading? The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 319.  
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2.8.5. Zahraniční obchod EU v oblasti zemědělství 

EU je největším dovozcem potravin na světě a druhým největším exportérem za 

Spojenými státy americkými.
219

 Protekcionistická politika Evropské unie a Spojených států 

zůstává jádrem sporů mezi nimi a rozvojovými zeměmi dodnes.
220

 Podle odhadů U. S. 

Department of Agriculture „je EU zodpovědná za 38 % světových deformací cen 

v zemědělství, ve srovnání s Koreou s Japonskem (12 %), Spojenými státy (16 %) a Kanadou 

(2 %).“
221

 Naproti tomu „International Food Policy Research Institute odhaduje, že relativní 

dopady politiky USA a EU jsou podobné.“
222

 Při interpretaci těchto analýz dopadu 

jednotlivých podpůrných programů rozvinutých zemí se musí vzít v úvahu i počet obyvatel a 

pozice subjektu v mezinárodním obchodu. Je pochopitelné, že EU se nejspíš nejvíce podílí na 

deformaci světového obchodu se zemědělskými produkty, protože z rozvinutých zemí má 

bezkonkurenčně nejvíce obyvatel i příjemců podpory. 

Nebylo by spravedlivé tvrdit, že EU rozvojové země a jejich problémy ignoruje. 

Nejchudším čtyřiceti devíti zemím EU garantuje téměř neomezovaný bezcelní dovoz, který se 

týká veškerého zboží kromě zbraní a munice v rámci časově neomezené iniciativy Vše kromě 

zbraní (Everything but arms).
223

 EU má také zaveden tzv. Všeobecný systém preferencí 

(GSP), který nabízí nereciproční preferenční přístup pro zboží na trh EU, zajišťovaný skrze 

nulová nebo snížená dovozní cla. Tento přístup je aplikován pouze pro země, které Světová 

banka neklasifikuje jako vysoko nebo středně příjmové.
224

 EU zároveň nedovoluje, aby 

„dovoz určitého produktu překročil 17,5% veškerého importu v tomto režimu, respektive 

14,5% pro textil. 
225

 Při překročení této hranice EU začne proti následnému dovozu chránit 

svůj trh. Výhodnější pravidla ve smyslu výraznějšího snížení tarifů nazývaná GSP+ bývají 

nabízena zemím, které ratifikují určené mezinárodní dohody například v oblasti lidských práv, 

pracovního práva, ochrany životního prostředí nebo obsahující pravidla dobré správy. 

                                                      
219 GUINEA, M., El modelo de seguridad alimentaria de la Unión Europea y su dimensión exterior. UNISCI Discussion 

Papers, 2013, ISSN 1696-2206, 216. Největšími importéry potravin do zemí EU jsou Brazílie, Spojené státy, Argentina a 

Čína. Podle některých materiálů je Evropská unie „největším světovým dovozcem i vývozcem zemědělských produktů“, 

nikoli Spojené státy. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: Lepší 

fungování potravinového řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
220 STIGLITZ, J., E., CHARLTON, A. Fair Trade for All: How can trade promote development. 2005, s. 4. 
221 NELSON, M. HALDERMAN, M., LEONARD, D., Will the Common argicultural policy be Reformed to Accomodate 

the Interest of Poor Lifestock Producers in the Developing World? Livestock and Livelihood, FAO, s. 188-9.  
222

 Ibid. 
223 Na základě hodnocení OSN se za nejchudší státy považují například Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, některé 

ostrovní státy Pacifiku, Haiti a velká část zemí na africkém kontinentě. EVROPSKÝ PARLAMENT, Trade regimes 

applicable to developing countries. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html.  
224 EVROPSKÝ PARLAMENT, Trade regimes applicable to developing countries. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html.  
225 EVROPSKÝ PARLAMENT, Trade regimes applicable to developing countries. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.2.3.html.  
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Posledním nabízeným preferenčním režimem jsou partnerské smlouvy (Economic Partnership 

agreement), kterými EU do velké míry nahradila smlouvy z Lomé a Cotonou mezi 

Evropským společenstvím a bývalými koloniemi západoevropských zemí (zeměmi Afriky, 

Karibiku a Pacifiku, zkracováno jako země ACP). Důvodem zvláštního přístupu vůči těmto 

zemím jsou ochranitelské sklony zemí západní Evropy vůči bývalým koloniím. Snaha pomoci 

těmto zemím však není zcela nezištná, protože vede k udržení vlivu Evropy v těchto oblastech 

a de facto i k podpoře společností produkujících v zemích ACP, které však často mají sídla 

v bývalých mateřských zemích a velká část zisku tedy následně směřuje zpět do Evropy.  

Ve skutečnosti pouze na devět zemí
226

 EU aplikovala doložku nejvyšších výhod, na 

zbytek zemí se aplikuje některý z preferenčních režimů.
227

 Každá země je díky zařazení do 

různých preferenčních systémů, programů
228

 nebo na základě bilaterálních i multilaterálních 

smluv, v jiné pozici. Pro představu, Evropská unie z rozvojových zemí „každoročně doveze 

zemědělské produkty za téměř 60 miliard eur“
229

, především z Brazílie a Argentiny, které jsou 

dvěma největšími exportéry zemědělských produktů mezi rozvojovými zeměmi.
230

  

I přes všechny výhody, které byly poskytnuty rozvojovým zemím, dokonce i 

konkurenceschopné výrobky čelí relativní nevýhodě oproti produktům z jiných členských 

států Unie.
231

 Tuto nevýhodu nevyváží ani některé z komparativních výhod rozvojových 

zemí, jako je množství levné pracovní síly či často výhodné klimatické podmínky na 

globálním jihu s delším vegetačním obdobím, kde je možné sklízet i několikrát do roka. 

Systém dotací je kritizován z důvodu, že dává umělou komparativní výhodu zvyšující nejen 

export, ale i snižující tržní podíl zemím vyvážejícím stejné produkty.  

I při úplném odstranění jakýchkoli subvencí by však měli zemědělci z rozvinutých zemí 

výhodu v přístupu k půjčkám a tedy i k větší možnosti investic. Ekonomické modely při 

předvídání dopadů liberalizace nemohou do prognóz plně započítat problémy spojené s 

nedokonalým trhem, například nerozvinutým bankovnictvím, nedostatkem kapitálu a nejistým 

právním prostředím. Už minulosti došlo k tomu, že výsledky liberalizace byly výrazně jiné, 

než se původně předpokládalo, pro rozvojové země mnohem méně příznivé (například po 

                                                      
226 Režim most favoured nation se vztahuje především na rozvinuté země, nikoli na rozvojové. Pod režim spadají Austrálie, 

Nový Zéland, Hong Kong, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Singapur, Taiwan a USA. OECD, OECD Economic Surveys: 

European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. [on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://www.oecd-ilibrary.org, s. 137.  
227 Stav k roku 2007. OECD, OECD Economic Surveys: European Union 2009, Further opening the European market to the 

rest of the world. [on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 137. 
228 Například European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development. 
229 EUROPA.EU, Společná zemědělská politika: Partnerství mezi Evropou a zemědělci. [pdf]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_cs.pdf., s. 14. 
230 STIGLITZ, J., E., CHARLTON, A. Fair Trade for All: How can trade promote development. 2005, s. 122. 
231 McMAHON, J., A. Law of the Common Agricultural Policy. 2000, s. 109. 
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vzniku Severoamerické dohody o volném obchodu).
232

 Proto není moudré brát myšlenku 

liberalizace obchodu prosazovanou mnoha státy jako všespásné řešení, ale spíše jako směr 

vývoje, který je však nutné korigovat. 

Mapa č. 2: Obchod EU se zemědělskými komoditami (v milionech eur) 
233

 

 

 

                                                      
232 CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika: regiony a integrace. 2002, s. 121,127. 
233 EUROPA.EU, Společná zemědělská politika: Partnerství mezi Evropou a zemědělci. [pdf]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_cs.pdf., s. 15. 
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3. Snahy o zlepšení fungování politiky 

Současný systém podpor příjmů byl McSharryho reformou po roce 1992 zaveden jako 

provizorium, které mělo zemědělcům kompenzovat výpadky příjmů způsobené koncem 

podpory cen. Během 90. let výrazně narůstaly výdaje na SZP a s nimi i evropský rozpočet. 

Zásah proti tomuto trendu se zdál nevyhnutelný. Největší změnou od McSharryho reformy, 

byla změna politiky nazývaná Mid-Term Review, nazvaná podle střednědobé zprávy 

komisaře Franze Fischlera, o které budu pojednávat níže. Již před Mid-term review přinesla 

znatelné náznaky nového směru ve směřování SZP Agenda 2000, která měla být přípravou na 

východní rozšíření a zároveň snahou bránit rychle narůstajícím výdajům. Už tehdy se těžiště 

začalo přesouvat ke snaze o větší udržitelnost zemědělství, podporu rozvoje venkova, 

zvyšování konkurenceschopnosti a snižování intervenčních cen.
234

 

3.1. Mid-Term Review  

v období 2003- 2007 

Po reformě, která započala v roce 2003, jsou převážně vypláceny zemědělcům podpory, 

které nemají vztah k objemu zemědělské výroby, a tudíž méně narušují trh, protože 

nestimulují zemědělce k větší produkci na rozdíl od dřívějších plateb navázaných na výši 

produkce. Snaha Bruselu směřovala k tomu, aby množství produkce reagovalo více na 

poptávku na trhu a nebylo založeno na kalkulaci výhod a nevýhod vycházejících z nastavení 

podpor. Stav, kdy zemědělci produkovali bez ohledu na potřeby trhu a nereagovali na tržní 

signály, vedl k nadprodukci produktů, k nimž SZP nabízel spolu s trhem výhodné podmínky, 

nikoli tvorbě produktů objektivně potřebných. Protože nešlo zcela rezignovat na podporu 

zemědělcům, převážila snaha je dotovat alespoň pomocí instrumentů méně narušujících trh.
235

 

Přesto i tyto instrumenty vedou k zvýšené produkci oproti stavu, který by byl bez nich.  

Hlavním důvodem změny politiky byla snaha před začátkem vyjednávacího kola 

započatého v Dauhá ostatním zemím „vzít vítr z plachet“ a zabránit předem kritice WTO. Ta 

rozdělila podpory narušující trh do tří skupin. Dosavadní podpory navázané na produkci byly 

zařazeny do tzv. amber box. Pokud by došlo k oddělení vztahu mezi výší podpor a produkcí, 

dostaly by se rázem podpory do tolerované green box. EU by tedy již před začátkem nových 

                                                      
234 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 13. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-

zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/. 
235 „Za instrumenty více narušující trh bývají považovány ty, které mění mezní výnos nebo snižují mezní náklady produkce.“ 

STIGLITZ, J., E., CHARLTON, A. Fair Trade for All: How can trade promote development. 2005, s. 124. 
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kol jednání vytvořila politiku, kterou by povolené hranice plnila
236

 a nemohla by být ostatními 

členy nucena k dalším významným ústupkům.  

Oddělení vztahu výšky přímých plateb od výše produkce slibovalo EU i další 

nezanedbatelné výhody. Nastavení plateb spolu s požadavky na způsob pěstování již 

nevytvářejí tlak na intenzifikaci zemědělství a s ní často spojenou devastaci půdy. Stále však 

existují oblasti produkce, kde je podpora vázaná na produkční výsledky, nikoli na výrobní 

prostředky. Další výhodou současného systému je jeho relativní administrativní nenáročnost 

ve srovnání s ostatními možnostmi podpory.
237

 

Výše podpory se nyní odvozuje např. od plochy obdělávané půdy, počtu zvířat nebo 

historických záznamů o platbách. Může jít a často i jde o hybridní model kombinující několik 

přístupů. Model jednotné platby na farmu se uplatňoval především ve starých členských 

státech (Single Payment Scheme, zkráceně SPS). Výše přímých plateb se od sebe velmi 

odlišují, nejen v rámci jednotlivých států, regionů, ale dokonce i jednotlivých farem a tyto 

rozdíly stále zůstávají znatelné.
238

 Naproti tomu v nových členských státech se většinou 

uplatňuje nehybridní systém jednotné platby na plochu (Single Area Payment Scheme, 

zkráceně SAPS). 

Členské země si mohly vybrat, kdy na systém oddělení výše plateb od produkce přejdou 

a zda k oddělení přejdou naráz či postupně. K výraznému snížení plateb navázaných na 

produkci došlo až v roce 2007.
239

 Tím došlo k výraznému přiblížení se cen v EU cenám na 

světových trzích. Svůj vliv na přiblížení měl i výrazný růst cen potravin na světových trzích 

na přelomu tohoto desetiletí. 

Druhým revolučním krokem bylo ukotvení v minulosti již zaváděných podmínek 

podmíněnosti
240

, tedy pravidel založených na požadavcích na dobrý zemědělský a 

environmentální stav a povinných požadavků na hospodaření. Podmínky podmíněnosti 

představují revoluci v pojetí plateb jako takových, protože platby začaly být pojímány jako 

kompenzace za zajišťování a produkci veřejných statků.  

Podmínky podmíněnosti se v čase měnily. V současnosti dozorové orgány v členských 

státech kontrolují v rámci podmínek podmíněnosti dodržování dvou standardů, dobrého 
                                                      
236 Povolené hranice byly určené pomocí indikátoru agregované míry podpor (AMS).  
237 OECD, OECD Economic Surveys: European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. 

[on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 151. 
238 BURNY, P. Reforming the Common Agricultural Policy. Prospective of 2013 and beyond, European essays. History-
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240 Text na stránkách Evropského parlamentu pojednávající o reformách SZP se zmiňuje o představení podmínek 

podmíněnosti jako požadavku pro udělení platby již v souvislosti s Agendou 2000. Většina zdrojů však spojuje podmínky 

podmíněnosti až s Mid-term review. EVROPSKÝ PARLAMENT, CAP instruments and reforms made to them. [on-line]. 
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zemědělského a environmentálního stavu půdy a povinných požadavků na hospodaření. 

V rámci dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy se kontroluje sedm aspektů, 

konkrétně se kontroly týkají: 

„1. ochranných pásem podél vodních toků 

2. zavlažovacích soustav 

3. ochrany podzemních vod před znečištěním 

4. minimálního pokryvu půdy 

5. minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze 

6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť 

7. zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin.“
241

 

Jako povinné požadavky na hospodaření byla vybrána pravidla ze 13 nařízení a směrnic, 

které Komise považovala za nejpodstatnější. Obecně se povinné podmínky vztahují na 

problematiku ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a na dobré 

životní podmínky zvířat.
242

 Jako příklad oblastí, které podléhají kontrole, bych uvedla 

„ochranu ptáků, kontrolu používání nitrátů, označování a evidenci zvířat, ochranu evropsky 

významných lokalit, používání povolených přípravků na ochranu rostlin, zákaz využívání 

hormonálních látek.“
243

 „Nedodržuje-li zemědělec pravidla podmíněnosti, jsou přímé platby, 

na něž má nárok sníženy nebo dokonce zcela zastaveny.“
244

 Právní předpisy obsahující 

jednotlivé podmínky podmíněnosti musejí zemědělci dodržovat bez ohledu na to, zda jsou 

recipienty podpor nebo ne. Nicméně EU dodržování stanovených kritérií považuje za natolik 

důležité, že jejich dodržováním podmiňuje poskytnutí podpor.  

Další zásadní novinkou, kterou zavedl Mid-term review a která je v SZP přítomná 

dodnes, byla snaha omezovat platby významným příjemcům. V případě platby farmáři nad 

5000 eur nově nastoupilo částečné degresivní snižování práva na platbu o 5 %, přičemž tyto 

prostředky následně směřovaly do pilíře pro rozvoj venkova.
245

 Tyto převody mezi pilíři ve 

prospěch Programu rozvoje venkova se nazývají modulace. 

                                                      
241 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 10. 
242 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 59. 
243 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015. [pdf]. [cit. 27. 9. 

2015]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/400735/Kontrola_podminenosti_2015_pro_web_nove.pdf, s. 6. 
244 EVROPSKÝ PARLAMENT, První pilíř společné zemědělské politiky (SZP) II – Přímé platby zemědělcům. [pdf]. [cit. 10. 

7. 2016]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.5.pdf, s. 4. 
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Na pomoc zemědělcům především z důvodů nových a složitých podmínek 

podmíněnosti byl zaveden poradenský systém.
246

 Naprostá většina z těchto pravidel byla 

v rámci podmínek podmíněnosti zavedena jako požadavky pro čerpání dotací již od zavedení 

po roce 2003. Samotná povinnost dodržovat konkrétní pravidla je ještě starší. Odvíjí se od 

doby zavedení konkrétního právního předpisu do právního řádu členské země. 

Kromě již deklarované snahy o udržitelnost zemědělství, se objevila i myšlenka 

multifunkcionality zemědělství, tedy toho, aby nebylo omezováno pouze na produkční funkci, 

ale aby byli zemědělci bráni i jako správci venkova a obhospodařovatelé krajiny. Během 

následujících let se na zemědělství obraceli politici s nadějí, že by jednou mohlo EU přinést 

energetickou soběstačnost, skrze produkci biopaliv. 

3.2. Health check  

období 2007-2013 

Diskuze o možných změnách politiky implementované po roce 2008 nazvané Health 

Check, tedy Kontrola funkčnosti, byla spuštěna sdělením Komise v listopadu 2007. O rok 

později byl schválen kompromisní návrh, který sice přinesl několik drobnějších změn, nikoli 

však zásadní reformu.
247

 Návrhy legislativních změn měly mimo jiné přinést jednodušší 

orientaci v právních předpisech a vést ke zrušení staré legislativy. Ke změnám došlo, jak už je 

pro EU typické, v souvislosti s přechodem na nové sedmileté finanční období. 

Korekce vycházely ze zkušeností s dosavadní politikou nastavenou po roce 2003. 

Předně došlo ke zrušení programu podpor zanechání země ladem (tzv. set-aside payment), 

kdy farmáři museli nechat ležet část půdy ladem, resp. mohli na této půdě pěstovat pouze 

určené většinou nekonzumní rostliny a za tento postup získávali platby. Dobrovolné 

zanechání země ladem bylo do politiky jako prvek vneseno v roce 1988, povinně muselo být 

v určité míře dodržováno od roku 1992.
248

 Dnes má ponechání země ladem jakousi obdobu 

v povinných plochách v ekologickém zájmu, pouze dříve bylo účelem tohoto opatření 

zabránění nadprodukci, dnes je cílem zachovat ekologickou stabilitu.  

                                                      
246 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 13. 6. 2016]. 
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Kontrola funkčnosti vedla k dalšímu oddělování plateb od produkce v dosud 

neupravených oblastech.
249

 Byly ukončeny intervence u vepřového masa, limitovány byly u 

obilnin a „pro některé plodiny byl zaveden systém intervencí pomocí tendrů ve chvíli, kdy 

produkce přesáhla určitou mez.“
250

 Pro budoucí hladké ukončení kvót na produkci mléka (k 

ukončení režimu kvót došlo v roce 2015), bylo rozhodnuto, že se kvóta bude každý rok do 

roku 2013 o procento zvyšovat.
251

 Postupně byla zvýšena sazba povinných modulací z 5 na 

10 %. „Plně byly z progresivní modulace vyloučeny zemědělské podniky s platbou od 

100 000 EUR do 300 000 EUR.“
252

 Dodatečná progresivní modulace ve výši 4 % se 

uplatňovala na přímé platby nad 300 000 euro.
253

 Byl vytvořen větší prostor pro členské státy 

přizpůsobit si zacílení modulovaných prostředků na financování opatření souvisejících s tzv. 

novými výzvami, tedy „s adaptací na klimatickou změnu, obnovitelnými zdroji, 

managementem vodních zdrojů, biodiverzitou, sektorem mléka a inovativními přístupy.“
254

 

V letech 2007-2008 bylo potřeba reagovat na změny na světových trzích, kdy 

v souvislosti s neúrodou došlo ke zdražováním potravin na celém světě.
255

 S tímto vývojem je 

i spojeno zrušení požadavku zanechání určitého množství země ladem, o kterém jsem se 

zmiňovala výše. Kromě neúrody byla dalším důvodem zdražení i změna ve stravovacích 

návycích v některých rychle se rozvíjejících zemích, kde vládne stoupající trend konzumace 

masa, mléka, mléčných výrobků a obilí.
256

 Tlak na ceny vytvořilo i používání některých 

produktů do biopaliv, což vedlo k efektu vytěsňování plodin určených ke konzumaci z polí. 

Cenové turbulence v době na konci minulého desetiletí provázely i jiné komodity jako 

například kovy, nerosty, energie nebo pesticidy.
257

 EU na situaci reagovala nebývalou 
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rychlostí vytvořením programu Food Facility s rozpočtem miliardy eur na tři nejbližší roky.
258

 

Prudký nárůst cen základních komodit jakoby souvisel s předkrizovou bublinou růstu cen, 

kdy po vypuknutí krize začaly ceny znovu klesat.
259

  

Graf č. 6: Vývoj ukazatelů cen vybraných komodit v zemích OECD (maso, mléko, obilniny, 

rýže, surová ropa) 
260

  

 

3.3. Úprava SZP pro období 2014-2020 

3.3.1. Vícesložkový systém přímých plateb 

Směrnice o přímých platbách představila „nové platební schéma“, které počítá 

s „vícesložkovým systémem přímých plateb.“
261

 Režimy plateb se téměř vždy nějak 

kombinují. Uplatňují se režimy (složky přímých plateb):  

1. základní platby (Basic payment), 

2. jednotné platby na plochu (SAPS), 

3. platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, 

4. dobrovolné podpory vázané na produkci, 

5. podpory pro mladé zemědělce, 

6. redistributivní platby a  

7. platby pro oblasti s přírodními omezeními. 
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260 OECD, Agriculture Policies in OECD Countries 2009: Monitoring and Evaluation. [pdf]. [cit. 12. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/43239979.pdf, s. 6. 
261 AGRÁRNÍ KOMORA ČR, Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o 

budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 – 2020. [pdf]. [cit. 18. 10 2015]. Dostupné z: http://www.apic-

ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 4. 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/43239979.pdf
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Největší podíl příjmů je podle nařízení č. 1307/2013, ze dne 17. prosince 2013, kterým 

se stanoví pravidla pro přímé platby v režimech podpory v rámci společné zemědělské 

politiky (dále jen „nařízení o přímých platbách“) spojen se základní platbou na plochu.
262

 

Ačkoli s tím původní návrh nepočítal
263

, čl. 36 nařízení o přímých platbách umožnil členským 

státům používajícím jednotnou platbu na plochu (SAPS), ji užívat i nadále.
264

 SAPS je 

v České republice stále hlavní složkou podpory a „bude představovat zhruba 55 % částky 

určené na přímé platby.“
265

 Režim základní platby, který používají především původní 

členské státy, nyní umožňuje uplatňování režimu základních plateb i na regionální úrovni
266

, 

což většinou využily velké členské státy.  

Nejvýraznějším prvkem proměny SZP po roce 2014 je zavedení, vedle dosavadních 

plateb, nového režimu podpory nazvaného platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a 

životní prostředí (tzv. greening, v česky psaných materiálech se mluví o ozelenění). Každý 

zemědělec, který má nárok na platbu v režimu základní platby nebo jednotné platby na 

plochu, musí na všech způsobilých hektarech nově dodržovat stanovené požadavky na 

postupy příznivé pro klima a životní prostředí.
267

 Konkrétně se požaduje povinná 

diverzifikace pěstovaných plodin, udržování určité výměry trvalých travních porostů a ploch 

využívaných v ekologickém zájmu.  

Diverzifikace je požadována proto, aby se snížily rozsáhlé plochy monokultur a 

zastavila se postupná degradace půdy. Ve zkratce Unie požaduje, aby podniky s více než 10 

ha, ale méně než 30 ha orné půdy pěstovaly minimálně 2 druhy plodin a podniky s více než 30 

ha orné půdy pěstovaly minimálně 3 druhy plodin. Na podniky mající pod 10 ha orné půdy se 

povinnost diverzifikace nevztahuje.
268

 Místo diverzifikace mohou zemědělci aplikovat i 

                                                      
262 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, Příloha I, Seznam režimů podpory. 
263 V Materiálu pro národní konferenci o budoucnosti SZP se psalo: „SAPS (systém jednotné platby na plochu) i SPS (systém 

jednotné platby na farmu) mají být ukončeny v roce 2013 a nahrazeny vícesložkovým systémem přímých plateb.“ Nakonec 

však v důsledku tlaku členských států byl režim SAPS ponechán. AGRÁRNÍ KOMORA ČR, Reforma Společné zemědělské 

politiky (SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 – 2020. 

[pdf]. [cit. 18. 10 2015]. Dostupné z:  http://www.apic-ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 4. 
264 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, čl. 36. 
265 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 

v České republice, metodická příručka k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html, s. 11. 
266 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, čl. 23. 
267 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, čl. 43 odst. 1. 
268 V případě povinnosti pěstovat dvě plodiny, hlavní plodina může pokrývat maximálně 75% obdělávané půdy. V případě 

povinnosti pěstovat tři plodiny, dvě hlavní plodiny nesmí pokrývat více než 95% obdělávané půdy. Podrobnosti týkající se 

např. procentuálního zastoupení jednotlivých plodin a pravidla pro to, které plodiny se pro účely diverzifikace považují za 

stejné, jsou uvedeny v Metodické příručce k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice 

Ministerstva zemědělství, metodická příručka k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html, s. 14-16. 

http://www.apic-ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html
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postupy, které jsou považovány za rovnocenné požadovaným procedurám, například střídat 

plodiny (rotace), vysazovat meziplodiny nebo zajistit půdní pokryv během zimního období.
269

 

Druhou podmínkou je zachování trvalých travních porostů, respektive udržení jejich určeného 

poměru vůči zemědělské ploše.
270

 Důvodem je nejen zabránění neustálému zvyšování rozlohy 

orné půdy, ale i pozitivní vliv travnatých ploch na životní prostředí, spojený například s jejich 

schopností vázat v půdě uhlík.
271

 Zemědělci hospodařící na více než 15 ha orné půdy (včetně 

trvalého travního porostu nebo úhoru) musejí alespoň 5 % plochy věnovat plochám 

využívaným v ekologickém zájmu.
272

 Za takovouto plochu jsou považovány například plochy 

s rychle rostoucími dřevinami, meziplodinami, plodinami, které vážou dusík, zalesněné 

plochy, ochranné pásy, terasy, meze nebo krajinné prvky.
273

 Toto opatření má obdobné 

účinky jako zrušené podpory za ponechání země ladem. Povinnosti v rámci pravidel ozelenění 

se nevztahují na organickou a bio produkci.  

Stejně jako v minulosti se počítá i s opatřeními na podporu mladých zemědělců. 

Podporu mohou získávat po dobu pěti let farmáři, kteří podají první žádost o platbu v novém 

programovém období 2015-2020 a není jim více než 40 let.
274

 Opatření pro mladé zemědělce 

musejí uplatňovat všechny členské státy. Mladým zemědělcům se podpora navyšuje „o 

dalších 25 % hodnoty platebních nároků.“
275

 Do opatření na podporu mladých farmářů bývá 

obvykle vynaloženo 1-2 % z přidělených příjmů pro jednotlivé země, ty si smějí určit, kolik 

procent prostředků bude konkrétně do této oblasti směřovat.
276

  

Třetí změnou je pro členské státy dobrovolná možnost snižovat výši plateb pro 

významné příjemce či určit strop podpor (tzv. degresivita a zastropování). V zásadě 

zastropování znamená, že nad určitou mez je platba snížena o sto procent, tedy není 

                                                      
269 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, čl. 43 odst. 3, rovnocenné postupy jsou 

vyjmenovány v příloze IX nařízení. 
270 Způsob výpočtu povinné plochy trvalých travních porostů je uveden v MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Metodická 

příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice, metodická příručka k nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-

1.html, s. 17, 18. 
271 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 

v České republice, metodická příručka k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html, s. 17. 
272 FAO, von CRAMON-TAUBADEL, S. The Eu’s Common agricultural Policy and the WTO. University Göttingen. [pdf]. 

[cit. 14. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/cis_wto/4_von_Cramon_-_EU.pdf,s.11. 
273 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 

v České republice, metodická příručka k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html, s. 19. 
274 Více čl. 50 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 

pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. 
275 EVROPSKÝ PARLAMENT, První pilíř společné zemědělské politiky (SZP) II – Přímé platby zemědělcům. [pdf]. [cit. 10. 

7. 2016]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.5.pdf, s. 2. 
276 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Direct payments post 2014: Decisions taken by Member 

States by 1 August 2014 - State of play on 07.05.2015- Information note. [pdf]. [cit. 4. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/implementation-decisions-ms_en.pdf, s. 7. 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/meetings/cis_wto/4_von_Cramon_-_EU.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.5.pdf
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poskytnuta. Naopak degresivita znamená, že se další platby převyšující určitou mez snižují o 

určité procento. Původně mělo být zastropování plateb povinné, tento návrh se však setkal 

s velmi negativní odezvou a tak bylo na setkání představitelů členských států v rámci 

Evropské rady rozhodnuto, že zastropování bude pouze dobrovolné.
277

 Návrh se setkal 

s negativní reakcí především ve státech, kde převažují velké zemědělské podniky. Státy se 

obávaly, že by navrhované nastavení podmínek mohlo vést k fragmentaci farem. 

Zastropováním a degresivitou plateb by byly výrazněji postiženy spíše země s efektivnějším 

zemědělstvím, zatímco jiných států by se změna dotkla pouze minimálně.
278

 Komisí bylo 

navrženo členským státům, aby snižovaly podpory minimálně o 5 % ze základní 

podpory/jednotné platby na plochu, pokud podpora překročí hranici 150 000 eur.
279

 

Maximálním navrženým prahem pro platbu byla navržena částka 300 000 euro. Podle 

průměru evropské sedmadvacítky by šlo o ekvivalent farmy o zhruba 1,200 ha.“
280

  

Patnáct států a oblastí, stejně jako Česká republika, nakonec přistoupilo k variantě 

počítající pouze se snižováním podpory o 5 % v případě, že její výše překročí 150 000 eur. 

S žádnou redukcí plateb nepočítá Německo, Francie, Belgie (Valonsko), Chorvatsko, Litva a 

Rumunsko. Tyto země naopak zavedly redistributivní platby, které zvýhodňují podniky 

s menší plošnou výměrou a o kterých se zmíním později. Naopak se zastropováním plateb, 

tedy neposkytnutím platby vyšší než je určená hranice, počítá více než deset států a oblastí. 

Nejvíce států a oblastí si určilo stropy na relativně nízké úrovni 150 000 eur, resp. 176 000 

eur. Vyšší strop zvolilo Bulharsko a Wales (300 000 eur), Itálie (500 000 eur) a Skotsko 

(600 000 eur).  

                                                      
277 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Společná zemědělská politika po reformě – I. a II. pilíř. [on-line]. [cit. 4. 7. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/spolecna-

zemedelska-politika-po-reforme.html; MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Ministr zemědělství Petr Bendl jednal v irském 

Dublinu s ministry zemědělství EU o reformě Společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 4. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_ministr-zemedelstvi-petr-bendl-jednal-v.html. 
278 Dalo by se očekávat, že zastropování plateb by mělo z počátku na Českou republiku velmi negativní dopad, dokud by se 

podniky situaci nepřizpůsobily.  
279 Aby se obrousily hrany přísného požadavku na zastropování plateb a jejich postupnou degresivitu, mohly si podniky 

z hranice výše přímých plateb odečíst prostředky poskytnuté na zaplacení mezd a odvodů za zaměstnance. Prostředky i po 

snížení výše plateb měly zůstat na přerozdělení v členském státě příjemce. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 

společné zemědělské politiky, bod 13 preambule. 
280 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 7, 8.  

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_ministr-zemedelstvi-petr-bendl-jednal-v.html
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
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Tabulka č. 7: Redukce plateb v závislosti na jejich výši 
281

 

 

Členské státy, které nepřistoupily k žádné redukci plateb v závislosti na jejich výši
282

, 

naopak používají pro regulaci tzv. redistributivní platby. Tento dobrovolný režim nazývaný 

také jako mechanismus přerozdělování základních plateb umožňuje zvýšit množství podpory 

na první hektary půdy. Konkrétně umožňuje zvýšit podpory „ať již pro zemědělce na jejich 

prvních 30 hektarů, nebo až do průměrné velikosti zemědělského podniku, je-li větší než 30 

hektarů. Další možností je uplatňovat maximální platbu na hektar.“
283

 Na tuto podporu smějí 

členské státy vyčlenit až 30 % jejich vnitrostátních finančních prostředků.  

Dalším cílem reformy bylo vytvořit zjednodušený režim pro drobné zemědělce. 

Zjednodušení se týká požadavků pro podání žádosti, jejího následného vyřizování a kontrol 

dodržování podmínek. Cílem bylo snížit byrokratickou zátěž pro obě strany a výdaje na 

administraci, které byly neúměrné výši poskytované podpory. Zjednodušený režim svým 

zemědělcům umožňuje uplatňovat pouze přibližně polovina členských států.
284

 Česká 

republika mezi nimi není. Drobní zemědělci mohou od nového finančního období v některých 

členských státech žádat v rámci zjednodušeného řízení o jedinou paušální platbu. Výše platby 

se pohybuje od 500 do 1250 eur na zemědělský podnik za rok.
285

 Kromě zjednodušeného 

                                                      
281 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Direct payments post 2014: Decisions taken by Member 

States by 1 August 2014 - State of play on 07.05.2015- Information note. [pdf]. [cit. 4. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/implementation-decisions-ms_en.pdf, s. 19. 
282 Mechanismus přerozdělení plateb používají Valonsko, Bulharsko, Německo, Francie, Chorvatsko, Litva, Polsko a 

Rumunsko. EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Direct payments post 2014: Decisions taken by 

Member States by 1 August 2014 - State of play on 07.05.2015- Information note. [pdf]. [cit. 4. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/implementation-decisions-ms_en.pdf, s. 5. 
283 EVROPSKÝ PARLAMENT, První pilíř společné zemědělské politiky (SZP) II – Přímé platby zemědělcům. [pdf]. [cit. 10. 

7. 2016]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.5.pdf, s. 2. 
284 Mezi státy, které počítají s možností uplatňovat zjednodušený režim pro malé zemědělce, patří například Německo, Itálie, 

Španělsko, Polsko a Rumunsko. EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Je Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu 

k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů?, Zvláštní zpráva, 2016. [pdf]. [cit. 3. 7. 2016]. 

Dostupné z: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf, s. 46. 
285 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, čl. 63. 
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řízení jsou tito zemědělci osvobozeni od dodržování postupů příznivých pro klima a životní 

prostředí a vztahují se na ně méně přísné podmínky podmíněnosti.
286

  

Posledním pro členské státy volitelným režimem, o kterém se budu zmiňovat, je 

dobrovolná podpora vázaná na produkci. Členské státy si díky tomuto režimu mohou lépe 

určit, kolik procent z přímých plateb určených pro jejich zemi, bude použito na platby vázané 

na produkci. Podpora vázaná na produkci může být podle nařízení o přímých platbách 

„poskytnuta pouze těm odvětvím nebo těm regionům členského státu, kde zvláštní druhy 

zemědělské činnosti nebo zvláštní zemědělská odvětví, které jsou obzvláště důležitá z 

hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů, čelí určitým obtížím.“
287

 

„Podpora vázaná na produkci může být poskytnuta pouze v míře nezbytné pro vytvoření 

motivace pro zachování současných úrovní produkce v příslušných odvětvích nebo 

regionech.“
288

  

Členským státům bylo umožněno, aby si určily, do kterých oblastí budou tyto platby 

směřovat. Nejčastěji státy volily podporu pro produkci hovězího a telecího masa (42 % 

z celkové částky, podporu zvolilo 24 členských států) a na produkci mléka a mléčných 

výrobků (20 %). Celkem jedenáct členských států uplatnilo možnost poskytnout 13-15 % z 

prostředků přidělených na přímé platby pro dobrovolné platby navázané na produkci. Čtyři 

členské státy včetně potravinářského gigantu Polska získaly povolení od Komise vynakládat 

více než 15 % ze svých prostředků z prvního pilíře na platby vázané na objem produkce.
289

 

Jen krátce se zmíním o zbývajícím dobrovolném režimu podpor pro oblasti s přírodními 

omezeními. Tento režim umožňuje členským státům poskytovat podpory až do 5 % 

vnitrostátního finančního krytí určeného na přímé platby na podporu regionů, které jsou 

zařazeny mezi oblasti s přírodními omezeními.
290

 V současnosti však tento nepovinný režim 

uplatňuje pouze Dánsko, jeho význam je tedy marginální.  

Na závěr této kapitoly bych ráda nastínila, jaké je rozložení podpor v rámci prostředků 

přidělených členským státům pro přímé platby. Členské státy musejí 30 % ze svého ročního 

vnitrostátního stropu pro přímé platby věnovat na platby na zemědělské postupy příznivé pro 
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klima a životní prostředí (ozelenění).
291

 Zbývajících 70 % z vnitrostátního stropu se po 

odečtení plateb v rámci ostatních režimů použije na režim základních plateb nebo jednotné 

platby na plochu. Odečítá se mimo jiné povinná vnitrostátní rezerva pro platební nároky (do 3 

% částek přidělených jednotlivým členským státům), částka určená na nepovinné 

redistributivní platby (do 30 %), povinné platby určené mladým zemědělcům (do 2 %), 

dobrovolné platby na znevýhodněné oblasti (do 5 %) nebo nepovinné ale hojně používané 

podpory ve formě plateb vázaných na produkci (do 15 %).
292

 Níže umístěný graf uvádí, kolik 

procent prostředků z národní obálky je používáno pro různé režimy podpory v jednotlivých 

členských státech (tmavě modrá barva značí režim jednotné platby na plochu, světle modrá 

základní platbu, zelená znázorňuje platby za ozelenění, červená barva označuje dobrovolné 

podpory vázané na produkci, žlutá barva značí redistributivní platby a fialová podpory pro 

mladé zemědělce). 

Graf č. 7: Alokace prostředků určených na přímé platby podle jednotlivých režimů podpor
293
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3.3.2. Další podstatné změny SZP po roce 2014 

Evropská unie úpravou pro nové období reagovala na kritiku ze strany členských států 

na nerovnost ve výši plateb, která je výrazná jak mezi regiony v rámci jednoho státu, tak i 

mezi členskými státy navzájem a nastavila vnější a vnitřní konvergenční pravidla. Sbližování 

skrze rovnou distribuci přímých plateb po celé Unii má být podle současných plánů 

dokončeno až v závěru příštího finančního období.
294

 V tuto chvíli je cílem sjednotit do roku 

2019 nároky na platby v rámci regionů a států.
295

 Vnitrostátně by mělo dojít ke sblížení 

úrovně platby na hektar. Členské státy, které jako referenční údaje pro stanovení výše podpor 

používaly historické záznamy o platbách, mohou při sbližování výše podpor uplatňovat buď 

celostátní, nebo regionální přístup. Cílem je „zajistit, že do roku 2019 každý zemědělec 

dosáhne minimální platby ve výši 60 % celostátního/regionálního průměru.“
296

 Podpory 

vyplácené zemědělcům, kteří dostávají více, než činí regionální/celostátní průměr, budou 

„úměrně upraveny, přičemž členské státy mají možnost omezit případné „ztráty“ podpory na 

30 %.“
297

 

Již v tomto období dojde k významnému snížení rozdílů mezi původními a novými 

členskými státy.
298

 Všechny členské státy, s přímými platbami pod hranicí 90 % evropského 

průměru platby na hektar, dosáhnou snížení tohoto rozdílu o jednu třetinu postupným 

každoročním navýšením až do roku 2020.
299

 Členským zemím hluboko pod průměrem budou 

platby postupně zvyšovány, což pocítí původní členské státy, na jejichž úkor se budou platby 

zvyšovat. Například pokud by Česká republika dostávala sumu na hektar odpovídající 75 % 

průměru v EU, byla by „15 % pod 90 %, poté postupně během sedmiletého období do r. 2020 

by byla platba navýšena o jednu třetinu rozdílu ve výši 5 %, na 80 %.“
300

 České republice 

však podle propočtů nebude ubráno ani přidáno, protože její průměrná výše platby na hektar 
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odpovídá přibližně 90 % z evropského průměru, který byl v roce 2013 na úrovni 287 eur na 

hektar.
301

 Průměrná výše platby v České republice v roce 2013 dosahovala přibližně 259 eur/ 

ha.
302

 

Graf č. 8: Přerozdělení přímých plateb 
303

 

 

Pro zemědělce, kteří nevykazují žádnou reálnou činnost, je nyní podstatně složitější 

získat podporu. Za aktivního zemědělce nebude považován ten, jehož způsobilá plocha půdy 

je přirozeně ponechávaná ve stavu vhodném pro pastvu nebo pěstování plodin a který na 

uvedených plochách nevykonává minimální činnost.
304

 Byl stanoven negativní seznam 

činností, „za které nebude možné pobírat přímé platby, s výjimkou případů, kdy jednotlivé 

dotčené podniky mohou prokázat, že provozují skutečnou zemědělskou činnost.“
305

 Aktivita 

se posuzuje u zemědělců, kteří „v předchozím roce měli nárok na přímé platby převyšující 5 

000 eur (cca 140 tis. Kč, tj. výměra cca 20 ha), před uplatněním snížení nebo sankce. 

Příjemci, kteří měli nárok na nižší částky než 5 000 eur přímých plateb, jsou za aktivního 
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zemědělce považováni automaticky.“
306

 Nárok na jakoukoli přímou platbu mají pouze 

zemědělci hospodařící na ploše o výměře vyšší než 1 ha, která je vedená v systému LPIS.   

Již během minulého finančního období bylo rozhodnuto o ukončení produkčních kvót 

pro společnou organizaci trhu mléka a cukru. Došlo také k ukončení zákazu osazení nových 

vinic.
307

 Stále je však zranitelná produkce chráněna proti zahraniční konkurenci dovozními 

cly.  

Během posledních reforem byl také kladen důraz na větší propojenost výzkumu mezi 

členskými státy, překonání jeho fragmentace, zrychlení zavádění poznatků do praxe a na 

partnerství mezi zemědělci, výzkumem, poradci a businessem.  

EU nerezignovala na mechanismus řízení trhů a stále má v záloze pravidla pro 

intervence v případě otřesů na trzích. V posledních letech znovu nabyla na důležitosti potřeba 

zabránit přílišné volatilitě cen, která světové trhy zasáhla souběžně s finanční krizí. Podpora 

může být adresována zasaženým na základě obecných důvodů jako je ztráta důvěry 

konzumentů, propuknutí nemoci zvířat nebo z jiných důvodů způsobujících cenovou 

nestabilitu.
308

 Rezerva pro případ krizí v zemědělském odvětví dosahuje výše 2,8 miliard 

eur.
309

 Pro udržení výdajů v rámci nastavených stropů byl zaveden nový rozpočtový 

mechanismus finanční kázně. V případě, že prognózy budou naznačovat budoucí překročení 

plánovaných výdajů, „bude navržena úprava přímých plateb. Případné snížení výše plateb by 

se nedotklo prvních 2 000 EUR vyplácených každému zemědělci. Kromě toho mohou přímé 

platby, které byly již dříve zemědělcům přiděleny, být pokaždé sníženy o až 400 milionů 

EUR k naplnění nové rezervy pro případ krize na trhu.“
310

 

Důraz byl kladen i na zlepšení vyjednávací pozice producentů v rámci produkčního 

řetězce. Bylo navrženo například posílení vyjednávací pozice zemědělců prostřednictvím 

organizací zemědělců a producentů včetně odvětvových a mezioborových organizací. 

Opatřením de facto dochází k obejití pravidel hospodářské soutěže s cílem vyrovnání faktické 

nerovnosti trhu. Unie dále vyjádřila podporu přímým vztahům producent-spotřebitel a 

krátkým potravinovým řetězcům či větší kontrole nad obchodem na komoditních burzách 

s cílem omezit kolísání cen. Evropské orgány vyzvaly k zavedení „jednoduchých mechanismů 
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na získávání důkazů o narušování hospodářské soutěže v důsledku použití nekalých 

smluvních praktik“
311

, dále vyzvaly členské státy, k tomu, aby „daly svým vnitrostátním 

orgánům na ochranu hospodářské soutěže více možností jednat.“
312

 Padly dokonce i extrémní 

požadavky, například zákaz prodeje za nižší cenu, než je nákupní cena zemědělských 

produktů. 

Byla zachována pilířová soustava, kdy jsou prostředky pro rozvoj venkova soustředěny 

v Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova. Ten se orientuje na šest 

celoevropských priorit:
313

  

1. podpora transferu znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví; 

2. zvýšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti zemědělských podniků, pomoc při 

zavádění inovativních technologií; 

3. podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik; 

4. zachování a péče o ekosystémy závislé na zemědělské činnosti a lesnictví; 

5. efektivnější zacházení se přírodními zdroji a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku; 

6. uvolnění potenciálu na poli zaměstnanosti a rozvoj zemědělských oblastí. 

Po členských státech je požadováno, aby využily 30 % jejich druhého pilíře na opatření 

příznivá pro životní prostředí a boj proti klimatickým změnám.
314

 Panují však pochybnosti, 

zda budou členské státy schopné alokovat 30 % prostředků na tento účel. Podle analýzy 

Komise k tomuto tématu, budou roční náklady dosahovat přibližně 5 miliard eur. Vyčerpání 

30 % z částky 42 miliard eur však předpokládá využití 12 miliard eur.
315

 

 V novém období je ponecháno členským státům více volnosti při určování si, kolik 

procent z fondu půjde na podporu investic i při vytváření podmínek pro jejich přiznání. Byla 

umožněna i větší flexibilita skrze možnost přesunu prostředků mezi pilíři. Členské státy smějí 

podle potřeb přesunout až 25 % prostředků ročně z pilíře pro rozvoj venkova do pilíře pro 

přímé platby a tržní opatření. Opačným směrem lze převést maximálně 15 % prostředků.
316

  

                                                      
311

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: Lepší fungování 

potravinového řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
312 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: Lepší fungování 

potravinového řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
313 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Sdělení o budoucnosti SZP do roku 2020. [pdf]. [cit. 26. 3. 

2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/presentation/slide-show-long_cs.pdf, s. 21. 
314 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova, preambule bod 22. 
315 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 21, 17. 
316 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, čl. 14; s. 4. 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/presentation/slide-show-long_cs.pdf
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
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Jedním z cílů reformy bylo i zlepšení koordinace mezi různými fondy EU. Problémy se 

týkaly hlavně prostředků poskytovaných z druhého pilíře rozvoje venkova, kde podpora často 

koliduje s podporou nabízenou ze sociálních a kohezních fondů. Větší provázanost mezi 

druhým pilířem a strukturálními fondy chce EU zajistit pomocí tzv. společného strategického 

rámce.
317

  

                                                      
317 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Společná zemědělská politika po reformě – I. a II. pilíř. [on-line]. [cit. 4. 7. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/spolecna-

zemedelska-politika-po-reforme.html. 
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4. Co utvářelo současnou reformu  

4.1. Externí vlivy  

Z „dosavadních zkušeností vyplývá, že požadavky WTO představují příležitost pro EU 

provést reformy, na kterých je těžké se z politických důvodů bez vnějšího tlaku v rámci Rady 

dohodnout.“
318

 Poslední vyjednávací kolo započaté v Dauhá při hledání celosvětového 

konsenzu doposud nebylo úspěšné a nyní se obchodní vyjednávání, která směřují k 

odstraňování obchodních bariér, vedou především bilaterálně, mimo systém WTO s předem 

vybranými partnery. Vytvářejí se také nové regionální svazky. Nejviditelnějším příkladem 

tohoto trendu v EU je snaha uzavřít smlouvu o partnerství s USA (smlouva TTIP). Další, 

méně veřejností sledovaná jednání jsou nebo byla vedena i s Kanadou, Japonskem, zeměmi 

Jižní Ameriky či východoevropskými zeměmi v čele s Ukrajinou.
319

  

Během osmé a deváté ministerské konference WTO bylo dohodnuto, že po deseti letech 

neúspěšného jednání je třeba patovou situaci řešit tím, že se jednání přednostně zaměří na 

otázky, u nichž je větší pravděpodobnost, že účastníci dospějí k dohodě.
320

 V nedávné době 

proběhla v Nairobi velmi úspěšná multilaterální vyjednávání v oblasti omezení exportních 

dotací, která jsou určitým předznamenáním obratu při vyjednáváních. Dosavadní pravidlo 

jednání v rámci systému WTO znělo, že dokud není dosaženo dohody o všem, není stále 

dohodnuto nic.
321

 Po průlomu v Nairobi se nejspíš bude pomalu upouštět od nefungujícího 

systému, kdy byla jednání vedena ve velkých balících, k jednáním o konkrétních oblastech 

regulace.
322

 Tento přístup byl prosazován rozvinutými zeměmi, hlavně Spojenými státy, které 

už unavovala neústupnost rozvojových zemí. Nový vývoj kritizovala především Indie s tím, 

že nový přístup přináší konec éry, kdy dohoda stála na konsenzu.
323 

Podstatně menší tlak než WTO vytvářejí Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj a Organizace pro výživu a zemědělství. Tyto organizace prakticky nemají žádné páky, 

                                                      
318 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 31. 
319 BUSINESSINFO, Přehled vyjednávaných obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi. [on-line]. [cit. 15. 2. 2016] 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/prehled-vyjednavanych-obchodnich-dohod-mezi-eu-a-tretimi-zememi-

62962.html#!&chapter=1.  
320 EVROPSKÝ PARLAMENT, Jednací kolo z Dohá a zemědělství. [on-line]. [cit. 20. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.8.html. 
321 FINANCIAL TIMES, Trade talks lead to death of Doha and birth of new WTO, 20. 12. 2015. [on-line]. [cit. 21. 6. 2016]. 

Dostupné z: https://next.ft.com/content/97e8525e-a740-11e5-9700-2b669a5aeb83. 
322 FINANCIAL TIMES, World Trade Organisation moves on from stalled Doha round, 19. 12. 2015. [on-line]. [cit. 21. 6. 

2016]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/08968f4e-a682-11e5-9700-2b669a5aeb83. 
323 FINANCIAL TIMES, Trade talks lead to death of Doha and birth of new WTO, 20. 12. 2015. [on-line]. [cit. 21. 6. 2016]. 

Dostupné z: https://next.ft.com/content/97e8525e-a740-11e5-9700-2b669a5aeb83. 

http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
https://next.ft.com/content/08968f4e-a682-11e5-9700-2b669a5aeb83
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jak EU donutit k jednání, které si sama nepřeje. Na druhou stranu jejich závěry bere EU 

minimálně na vědomí, především díky odbornosti a přesvědčivosti jejich zpracování. Mezi 

další externí vlivy bych řadila i nedávný celosvětový tlak na vznik nové smlouvy o ochraně 

klimatu. Tato a obdobné iniciativy se projevily ve změnách společenského mínění Evropanů, 

na které musela EU následně reagovat. 

Kromě mezinárodních organizací vytváří na EU enormní vnější tlak i vývoj na 

světových trzích a nedávno zavedené obchodní embargo ze strany Ruské federace. Od srpna 

2014 Kreml zavedl embargo vůči dovozu masa (vepřového, hovězího, drůbežího), mléka, 

mléčných výrobků, ovoce a zeleniny z EU.
324

 Embargo zasáhlo ve svém důsledku nejen země 

orientované na export do Ruska, ale všechny členské státy, protože zboží, které není kam 

vyvést, výrazně zvýšilo nabídku na vnitřním trhu EU, na což reagoval trh propadem cen 

tohoto zboží.
325

 Vyjmenované druhy produktů často dodnes čelí problémům s uchycením se 

na ostatních zahraničních trzích. Kreml si jako cíl svých protiopatření za zavedení sankcí EU 

ve spojitosti s ukrajinskou krizí vybral produkty, které jsou zranitelné a kde velká část 

produkce směřovala do Ruska.
326

  

4.2. Interní vlivy  

Aktérů, kteří vytvářejí vnitřní tlak na změnu politiky, je celá řada. Kromě unijních 

institucí a členských států ovlivňují legislativní proces i spotřebitelé, mezinárodní organizace, 

lobbistická uskupení a společenská nálada.  

Politicky je těžké v Unii prosazovat změnu něčeho, co i přes zjevné chyby funguje ke 

spokojenosti většiny stran. Přesvědčit aktéry k akci musí opravdová nutnost, jako v minulosti 

bezbřehá neefektivita nebo vysoké nároky na rozpočet. Vzhledem k neustálým krizím, kdy 

vedení Unie musí vynaložit veškerý svůj politický kapitál na řešení akutních problémů, musí 

EU soustřeďovat svoji omezenou politickou sílu na jiná témata. Snaha komisařů EU pro 

zemědělství tedy mohla být často až nadlidská, ale pokud zrovna neměli politicky vhodnou 

příležitost ke změně, nemohli jí dosáhnout.  

                                                      
324 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Information Note on the Russian ban on gri-food products 

from the EU. [pdf]. [cit. 25. 6. 2016]. Dostupné z:  http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/info-note-03-

09_en.pdf, s. 1. 
325 „Produkty, na které se embargo vztahuje, představují 4,2 % z celkového množství exportu zemědělských produktů. Rusko 

bylo druhou nejčastější destinací evropského vývozu.“ Produkty postižené embargem přinesly v roce 2013 členským státům 

zisk 5,1 miliardy eur. „Embargem bylo zasaženo 43% vývozu do Ruska.“ EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a 

rozvoj venkova, Information Note on the Russian ban on gri-food products from the EU. [pdf]. [cit. 25. 6. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/info-note-03-09_en.pdf, s. 2, 5. 
326 Pro srovnání, které druhy potravin jsou zranitelnější než jiné, mohou posloužit údaje z celního sazebníku a statistiky 

vývozů do Ruska před zavedením embarga. 

http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/info-note-03-09_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/info-note-03-09_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/info-note-03-09_en.pdf
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EU si již prošla mnohými fázemi vývoje a zkušenosti s negativy předešlých systémů 

podpor v rámci SZP pro ni byly do velké míry určující. V prvotní fázi SZP byl uplatňován 

z logických důvodů produkční model zemědělství
327

, jehož cílem bylo obnovení a 

modernizace kapacit zničených během druhé světové války. Primární byla co největší 

produkce potravin a udržování jejich cen. Neoliberální politika, která se prosadila v 90. letech, 

se snažila přiblížit fungování zemědělství trhům s jinými komoditami tak, aby se omezily 

umělé zásahy do procesu plánování, produkce a distribuce. Třetím modelem, ke kterému se 

přiklání dnešní politický mainstream, je model multifunkční. Ten nemá za cíl pouze vytvoření 

jedné společenské hodnoty, tedy tržně orientovaný systém zajišťující dostatečnou produkci 

cenově dostupných potravin, ale i zajištění udržitelnosti zemědělství, rovnoměrného osídlení 

mezi městem a venkovem a ekonomickou a sociální udržitelnost venkova.
328

 Ze zpětného 

pohledu lze konstatovat, že zvolený model vždy reagoval na změny okolností a na potřeby 

společnosti.  

Hlavním důvodem proč nebyla zavedena myšlenka vracející se jako bumerang, tedy 

zavedení subvencovaného a regulovaného pojistného systému, který by sloužil jako záchranná 

síť v případě neúrody nebo prudkého poklesu cen, jsou negativní vedlejší efekty, které 

můžeme pozorovat například na jeho fungování v USA.
329

 Ačkoli evropský systém nepočítá 

s řízením rizik pomocí pojištění, farmáři mají mnoho možností, jak se zajistit proti rizikům, 

včetně dlouhodobých kontraktů a pojištění. Méně často a někdy i jen v teoretické rovině je 

možné se zajistit pomocí forwardů, swapů a opcí.
330

 Tato možnost však není snadno dostupná 

pro malé a střední farmáře nebo ty, kteří neprodukují standardizovanou komoditu. Stále však 

existuje jako záchranná síť intervenční systém.  

Pokud pomalé změny chápeme i jako snahu zachovat benefity SZP, nepřekvapí rigidita 

zemědělské politiky. Určitou roli při výběru směru politiky mohla hrát i snaha uchovat si 

prestiž světového prvenství a vydobytých podílů na trhu. „Zemědělsko-potravinářské odvětví 

je třetím největším zaměstnavatelem v EU. Vice než 11 milionů osob je stále zaměstnáno v 

zemědělství a dalších 4,1 milionu osob je zapojeno do zpracovatelského průmyslu. 

Zpracovatelský průmysl je stále největší výrobní sektor v EU. Tato čísla dokonce nezahrnují 

                                                      
327 GUINEA, M., El modelo de seguridad alimentaria de la Unión Europea y su dimensión exterior. UNISCI Discussion 

Papers, 2013, ISSN 1696-2206, s. 203.  
328 GUINEA, M., El modelo de seguridad alimentaria de la Unión Europea y su dimensión exterior. UNISCI Discussion 

Papers, 2013, ISSN 1696-2206, s. 203.  
329 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 62. 
330 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 60. 

http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
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osoby zaměstnané v zásobování a v maloobchodě.”
331

 Ochrana zainteresovaných skupin hraje 

nemalou roli ve zdrženlivosti při vytváření politiky.  

4.2.1. Odlišné zájmy a postoje členských států 

V rámci EU je možné při zjednodušeném pohledu vypozorovat dva tábory států, první 

podporující spíše protekcionistické a druhý zastávající spíše liberální názory na budoucí 

směřování politiky. Složení skupiny států, zastávající určitý postoj, se samozřejmě mění 

v závislosti na tom, o jaké věci se jedná nebo která politická garnitura je v členském státě 

zrovna u moci. Z dlouhodobé perspektivy je však zřejmé, že zachování nebo jen drobné 

úpravy současné politiky podporují Francie, Španělsko, Řecko, Itálie, Polsko, Maďarsko, 

Irsko a Nizozemsko. Naopak širší reformu zemědělské politiky a posun směrem k většímu 

liberalismu podporují Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko a Česká 

republika.
332

 V současnosti mají konzervativní státy v Radě EU převahu, která se ukotví po 

pravděpodobném odchodu Velké Británie z EU. Výsledkem je, že změny politiky sice jsou 

znatelné, v globálu jsou ale mírné a postupné. Liberální nebo naopak konzervativní postoje 

států se projevují i při určování hranic zmocnění udělovaného komisaři pro obchod, který je 

hlavním vyjednavačem za EU ve WTO, tedy při určení jak daleké ústupky v liberalizaci smí 

EU nabídnout.
333

 

To, jak bude konkrétní země vystupovat a měnit své postoje, je ovlivněno mnoha 

faktory. Obvykle státy, které ze zemědělské politiky nejvíce těží, jsou spíše podporovateli 

mírných zásahů, naproti tomu země, které nejsou velkými beneficienty nebo jsou dokonce 

čistými plátci, zastávají opačné názory.  

                                                      
331 COHEN, D., RICHARDSON, J. Lobbying the European Union: Institutions, Actors and Issues. 2009, s. 233. 
332 ČERNÝ, Š. Společná zemědělská politika EU a WTO: překážka dalšího pokroku liberalizace světového obchodu. Praha, 

2012. Rigorózní práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, s. 51. 
333 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, Schůzka G4 nepřispěla k posunu v jednáních o liberalizaci světového 

obchodu. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument31738.html. 
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Graf č. 9: Prostředky přidělené na rozvoj venkova pro období 2014-2020 
334

 

 

Liberálně smýšlející státy do určité míry spojuje pojetí zemědělství jako 

z hospodářského hlediska méně významného sektoru ekonomiky, který vyčerpává peníze, 

které by mohly být směřovány do rentabilnějších oblastí. Tradičně konzervativní státy naproti 

tomu považují zemědělství za důležitou součást ekonomiky, která si zaslouží i nemalé 

prostředky ze společného rozpočtu. Pochopitelně je i důležité, v jakém stavu je zemědělství 

dané země, zda je dostatečně konkurenceschopné. Například Francie, Dánsko a Nizozemsko 

mají strach o své rozvinuté zemědělství založené na farmách střední velikosti.
335

 

Nezanedbatelnou roli hraje i vysoká zaměstnanost obyvatel v zemědělském sektoru. Nejvíce 

osob celoročně pracujících v zemědělství žije v Polsku, Rumunsku
336

, Itálii a Španělsku. Až 

po nich následuje Francie, která je však v této oblasti i díky efektivitě produkce spolu 

s Německem považovaná za lídra.
337, 338

 

Některé země jsou spíše lídry, jiné se nechají vést. Lídry jsou obvykle ty země, které 

vykazují znatelnou produkci. Podle údajů z Eurostatu, ať už porovnáváme počet skotu, dojnic 

nebo prasat, se opakují jako potencionálně zainteresované stále stejné země, především 

                                                      
334 EVROPSKÁ KOMISE, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Sdělení o budoucnosti SZP do roku 2020. [pdf]. [cit. 26. 3. 

2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/presentation/slide-show-long_cs.pdf, s. 32. 
335 PATTERSON, A., L. Agricultural Policy reform in the European Community: a three-level game analysis. International 

Organization, č. 51, 1997, s. 155 
336 Počet zemědělců ani celkové množství obdělávané půdy nemá přímý vztah s množstvím plateb, které do země směřují. 

Například v Rumunsku téměř milion zemědělců nedostává žádné přímé platby, buď z důvodu, že plocha, kterou disponují je 

příliš malá nebo proto, že nemají kapacity vyplnit žádost. NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 

2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-

propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 39. 
337 EUROSTAT, Agriculture, Statistics illustrated, Farm labour force. [on-line]. [cit. 15. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat.  
338 Francie zastává v přístupu k SZP jakousi obdobu neomerkantilismu, kdy se věří, že „rolí státu je poskytovat finanční 

záruku pro produkční a exportní potenciál země“ s cílem zajistit si dominanci na trhu. POTTER C., Competing narratives for 

the future of European agriculture: the agri-environmental consequences of neoliberalisation in the context of the Doha 

Round. The Geographical Journal, 2006, s. 193. 

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/presentation/slide-show-long_cs.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture
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Francie, Německo a Velká Británie, dále Itálie, Polsko, Španělsko, Irsko, Nizozemsko, 

Rumunsko a Dánsko.
339

  

Oblast SZP je žárlivě střežena členskými státy, které mají strach z toho, že by mohly 

získat méně peněz z fondů  EU než jejich konkurence v jiném členském státě. Pokud 

v budoucnosti znovu dojde k velké změně SZP, v Unii bude nutně znovu probíhat těžký boj o 

rozdělení břemene snižování produkce, přidělených prostředků a nutně se budou některé země 

cítit ukřivděné, že byly nuceny ustoupit více než jiné a že rozdělení břemene je neproporční. 

Vzhledem k vyhraněnému názoru Francie a Velké Británie, hrálo už několikrát pomyslnou 

roli jazýčku na vahách Německo, kdy se buď na základě objektivní potřeby zastavit 

znepokojivý nárůst rozpočtových výdajů, nebo z důvodu vnitropolitických změn, přiklonilo 

k liberálním změnám.
340

  

4.2.2. Proces přijímání reformy 

Veřejná debata s vnějšími aktéry o tom, jak by měla vypadat SZP začala v novém 

rozpočtovém období už na jaře roku 2010, kdy byly Komisí zveřejněny kontury reformy ve 

sdělení nazvaném „Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a 

přírodních zdrojů a územní problematiky.“
341

 Komise následně publikovala návrhy nařízení 

pro období po roce 2013 a legislativní proces probíhal od roku 2011 do poloviny roku 2013 se 

zapojením Evropského parlamentu a Rady (Parlament měl poprvé možnost předkládat 

pozměňovací návrhy a dokonce i návrhy vetovat). „Výbory Parlamentu obdržely 1267 

pozměňovacích návrhů před tím, než o nich bylo rozhodnuto.“
342

 „Během konzultací bylo 

Komisi odesláno 517 reakcí, hlavně od produkčních organizací.“
343

 Důležité kontury reformy 

určovaly i předsedové vlád a prezidenti na vrcholných schůzkách v rámci Evropské rady. 

Celkové meziinstitucionální dohody bylo dosaženo až po sérii trialogů mezi Komisí, Radou a 

                                                      
339 EUROSTAT, My country in a bubble. [on-line].[cit. 15. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleChart/. 
340 Například během volebního roku 1988 si kancléř Kohl nemohl dovolit liberální reformou znepřátelit si zemědělce, jako 

určitou vlivnou část obyvatelstva. O několik let později už vláda nebyla ochotná vynakládat neustále se zvětšující objem 

peněz do zemědělství, protože čelila ohromným finančním výdajům souvisejícím se znovusjednocením Německa, a proto 

byla větší politická ochota k reformám. Také si mohl kancléř díky historickému úspěchu dovolit být mnohem více nezávislý 

na externích partnerech, tedy i na zemědělských odborech. PATTERSON, L., A. Agricultural Policy reform in the European 

Community: a three-level game analysis. International Organization, 1997, č. 51, s. 145-147. 
341 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování, řízení a sledování SZP. 
342 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 1, 2. 
343 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [pdf]. [cit. 27. 1. 2016]. 

Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 1, 2. 

http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf
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Evropským parlamentem
344

, v rámci tzv. dohodovacího řízení. Dohoda se prozatím týkala 

pouze politických otázek, rozpočtové otázky byly řešeny v rámci jednání o víceletém 

finančním rámci. 

Z mého pohledu Unie až překvapivě přesně následovala rady, které jsem našla v jednom 

ze starších materiálů z období let 2008 – 2010. Šlo o brožuru vydanou autory, kteří se SZP 

věnují dlouhodobě.
345

 Nepodceňovala bych tedy myšlenkové interakce GŘ Agri nejen 

s lobbisty, ale i s akademiky a vlivnými think-tanky. 

V rámci přípravy politiky pro období 2014-2020 byly vypracovány tři scénáře určující 

směry, kterými by se SZP mohla vydat. K těmto scénářům bylo vypracováno i hodnocení 

předpokládaných dopadů. První návrh počítal s  pokračováním politiky nastolené po Health 

Check, pouze s korekcemi nejpalčivějších problémů. Mělo dojít k postupné „harmonizaci 

výše plateb mezi státy a regiony EU, k posílení opatření v rámci pilíře rozvoje venkova 

směřujících k řešení výzev, které jsou nyní vnímány jako prioritní (efektivní využívání zdrojů, 

inovace) a k zefektivnění opatření na trhu.“
346

 Druhý scénář tzv. integrační, který byl nakonec 

i přijat, kladl důraz na lepší zacílení příjemců, požadoval více opatření na ochranu přírody a 

lepší koordinaci politiky venkova s ostatními evropskými politikami. Třetí scénář (tzv. 

refocus scenario) představoval skutečnou revoluci v pojetí cílů politiky, protože navrhoval 

odstranění všech celních bariér, „postupné upuštění od používání podpory příjmů z prvního 

pilíře a navázání veškerých plateb pouze na poskytování veřejných statků spojených 

s opatřeními na ochranu klimatu a životního prostředí z druhého pilíře rozvoje venkova.“
347

 

Výplaty přímých plateb by byly postupně ukončeny za předpokladu, že produkční kapacitu by 

bylo možné udržet bez podpor. Sociálně ekonomické potřeby venkovských oblastí by byly 

řešeny v rámci ostatních politik.
348

 „Rozpočet vyčleněný na SZP by klesl o 75 % v reálných 

číslech, o 55 % nominálně.“
349

 Návrh počítal s ukončením všech veřejných intervencí.  

 Výsledky analýzy dopadů liberálního scénáře mohly být jedním z důvodů, proč se 

politici přiklonili k méně radikální variantě. Ukončení režimu podpor příjmů by podle analýzy 
                                                      
344 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Vznik, vývoj a reformy Společné zemědělské politiky. [on-line]. [cit. 13. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-

zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/. 
345 Materiál od think-tanku NOTRE EUROPE, CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view vydaný v roce 2008.  
346 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [on-line]. [cit. 27. 1. 

2016]. Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 27. 
347 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [on-line]. [cit. 27. 1. 

2016]. Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 7, 27. 
348 AGRÁRNÍ KOMORA ČR, Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o 

budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 – 2020. [pdf]. [cit. 18. 10 2015]. Dostupné z: http://www.apic-

ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 2.  
349 OECD, VAN MEIJL, H. Study for EC, DGAgri, CAP Reform and Agro-food complex Analyses and Conclusions of 

Scenar 2020-II. [pdf]. [cit. 18. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf, s. 4. 

http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/cr-a-evropska-unie/spolecna-zemedelska-politika/vznik-vyvoj-a-reformy-spolecne/
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sice vedlo k mírným změnám v míře užívání půdy k zemědělským účelům a množství 

produkce, větší dopad na míru produkce v EU by však mělo snížení ochrany vnitřního trhu 

snížením celních bariér a téměř devastační účinky by scénář měl na ceny půdy, které by klesly 

téměř o třicet procent.
350

 Výrazně by poklesla míra příjmů zemědělců a množství farem.
351

 

Liberalizace by mohla mít negativní dopad na životní prostředí, protože v produkčních 

oblastech by muselo dojít k intenzivnější produkci
352

, což by zemědělce nutilo k 

bezohlednějšímu přístupu k využívání půdy.  

Všechny tři alternativní návrhy prošly časem určitými změnami, stále však výsledek 

analýzy dopadů scénářů vycházel stejně. První scénář nebyl dostatečně ambiciózní, zatímco 

třetí scénář byl v zásadě sestaven tak, že jeho obsah byl nepřijatelný a představoval by hazard 

s celým odvětvím. Otázkou do pléna zůstává, proč nebylo předloženo více variant scénářů a 

studií dopadů pro střední variantu, o které bylo podle mě již od počátku jasné, že se k ní 

nakonec politici přikloní.  

Během následných debat na Radě EU o návrhu budoucí SZP členské státy složitě 

hledaly shodu o mnoha bodech reformy. Vládám členských států se podařilo vyjednat 

relativně velké množství zásadních ústupků. Proti návrhu Komise uplatňovala totiž nějaké 

námitky drtivá většina členských států, malé i velké bez výjimky. Obecně se jim dařilo 

přesvědčovat Komisi, že některá připravovaná opatření nebo režimy plateb by měly být 

dobrovolné a nikoli povinné. Dále docházelo k zásadním ústupkům ve smyslu uvolňování 

požadavků tak, aby byly flexibilnější a členské státy nebo dokonce jen jejich regiony měly 

příležitost si pravidla nastavit podle svých potřeb.  

Dobrovolný režim, kdy si státy mohou v rámci velké škály možností vybrat postup, 

který jim nejvíce vyhovuje, se podařilo státům prosadit například v případě omezení přímých 

plateb pro velké zemědělské podniky. Povinné mělo být původně i zrušení jednotné platby na 

plochu a na farmu a nahrazení těchto režimů základní platbou. Několik delegací členských 

států požadovalo, aby byl režim jednotné platby na plochu zachován jako alternativní 

k základní platbě. Evropské instituce tomuto požadavku vyhověly. Naopak, i přes požadavky 

některých států na změnu, jako povinný zůstal režim pro mladé zemědělce, zachovaly se 

některé obálky účelově určených prostředků (povinnost vynaložit 30 % prostředků na 

                                                      
350 OECD, VAN MEIJL, H. Study for EC, DGAgri, CAP Reform and Agro-food complex Analyses and Conclusions of 

Scenar 2020-II. [pdf]. [cit. 18. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf, s. 3, 7. 
351 OECD, VAN MEIJL, H. Study for EC, DGAgri, CAP Reform and Agro-food complex Analyses and Conclusions of 

Scenar 2020-II. [pdf]. [cit. 18. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf, s. 21, 22. 
352 OECD, VAN MEIJL, H. Study for EC, DGAgri, CAP Reform and Agro-food complex Analyses and Conclusions of 

Scenar 2020-II. [pdf]. [cit. 18. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf, s. 25. 
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ozelenění) a především jako povinný se zachoval režim ozelenění.
353

 Pravidla ozelenění 

nabízejí nyní relativní flexibilitu, co se týče způsobu jejich nastavení. Složité debaty se také 

vedly o stanovení výše rozpočtu, finanční kázni nebo o rovnoměrnějším uspořádání výše 

plateb mezi členské státy a jejich regiony. Panovala sice všeobecná shoda o tom, že je tato 

změna potřebná, bylo však složité najít konsenzus o časovém plánu a způsobu narovnání.  

Ačkoli zvolený směr zajišťující flexibilitu pro členské státy vnímám spíše jako pozitivní 

změnu, v některých případech došlo z mého hlediska k takovému rozvolňování pravidel, že to 

ohrozilo cíle, které si původně Unie stanovila. 

Tabulka č. 5: Výsledný kompromis týkající se režimů plateb 
354

 

Výsledný kompromis- režimy plateb 

Režim základní platby/ 

Jednotné platby na plochu (SAPS) 

Možnost členských států si vybrat režim plateb. 

Původně měla být jednotná platba na plochu i na farmu 

zrušena. Nyní došlo k prodloužení SAPS do roku 2020. 

Režim SAPS používá 10 členských států, přičemž 

všechny přistoupily po roce 2004. 

Platba na zemědělské postupy příznivé 

pro klima a životní prostředí 

Povinný režim. 

Platba pro mladé zemědělce 
Povinný režim. 

Platba na oblasti s přírodními 

omezeními 

Dobrovolný režim, tento režim platby uplatňuje pouze 

Dánsko. 

Platba pro malé zemědělce 
Dobrovolný režim. Uplatňuje jej 15 států. 

Dobrovolná podpora vázaná na produkci 
Dobrovolný režim. Uplatňují jej však všechny státy 

s výjimkou Německa. 

 

 

                                                      
353 RADA EVROPSKÉ UNIE, Reforma SZP: zpráva předsednictví o pokroku (prosinec 2012). [pdf]. [cit. 27. 6. 2016]. 

Dostupné z: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=CS&f=ST%2017592%202012%20INIT, s. 4-7. 
354 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro 

přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky; EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Je 

Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých 

údajů? Zvláštní zpráva, 2016. [pdf]. [cit. 3. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf, s. 46.  
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5. Hodnocení současné reformy 

V této části práce bych ráda zhodnotila nejdříve obecněji a v další části práce i relativně 

podrobně do jaké míry odpovědné orgány vyslyšely opodstatněnou kritiku politiky, v jakých 

oblastech došlo k posunu a které aspekty politiky naopak zůstaly nezměněny.  

Komise v jednom z informačních materiálů mluví o současné reformě jako o jedné 

z nejdůležitějších, které kdy byly podniknuty.
355

 K zásadní změně politiky však z mého 

pohledu nedošlo, protože určující pro současnou politiku bylo oddělení výše podpor od 

produkce a zavedení požadavků podmíněnosti. Současné změny pouze posilují už nastavený 

trend, tedy že EU za přiznání podpory požaduje poskytnutí služeb při obhospodařování 

krajiny. Nejpodstatnějším prvkem reformy je z mého pohledu to, že Komise neuhnula z již 

v minulosti vytyčené cesty. Vizí Komise zůstává pojetí zemědělců jako poskytovatelů nejen 

zboží soužícího pro bezpečné nakrmení populace, ale nově i jako poskytovatelů služeb pro 

společnost.  

Hodnota současné politiky spočívá do velké míry v tom, co Komise neudělala, nikoli 

v tom, co udělala. Komise odolala mnohým tlakům např. na znovuzavedení podpory cen, na 

okamžitou liberalizaci či hlasům volajícím po vrácení kompetencí národním vládám. 

Nevydala se tedy cestami již vyzkoušenými v jiných zemích nebo v minulosti v EU, které se 

následně ukázaly jako neschůdné.  

Tabulka č. 6: Tabulka představující zjednodušení hodnocení 

Bod 

kritiky 

Vyřešeno/shoda na 

tom, že problém není 

třeba řešit 

Řeší se/ byla přijata jen 

určitá opatření 

Nereflektováno/stav 

se zhoršil 

Ceny Ceny jako indikátor 

situace na trhu- 

vyřešeno 

Vysoké ceny v EU- 

není vnímáno jako 

problém 

Produkční řetězec- byla přijata 

určitá opatření, která však pro 

vyřešení situace stačit nebudou 

 

Sociální 

rozměr 

 Zabránění vylidňování 

venkova- program rozvoje 

venkova, přímé platby, i přes 

 

                                                      
355 EVROPSKÁ KOMISE, DG Agriculture and Rural Development, Overview of CAP Reform 2014-2020, Agricultural 

Policy Perspectives Brief, č. 5, 2013. [pdf]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-

perspectives/policy-briefs/05_en.pdf, s. 10. 

http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
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snahu EU nelze změnám 

zabránit 

Směřování podpory- opatření 

ve formě dobrovolného 

zastropování výše plateb 

členskými státy, degresivita 

plateb, redistributivní režim 

Politika a 

lobbing 

 Netransparentnost- řešena 

pomocí Registru 

transparentnosti a 

požadavkem zveřejňování 

zápisů ze schůzek 

s lobbistickými skupinami 

Politické a 

rozhodovací procesy- 

po přijetí Lisabonské 

smlouvy je legislativní 

proces 

demokratičtější, ale i 

těžkopádnější 

Položka v 

rozpočtu 

Výše podpory 

z rozpočtu- byla 

přijata shoda na tom, 

že v následujících 

letech bude rozpočet 

snižován  

Rozdělení prostředků mezi 

zeměmi a regiony- přijat plán 

postupných změn 

 

Environme

ntální 

aspekty 

Větší důraz na 

udržitelné 

zemědělství- 

zajišťováno skrze 

podmínky 

podmíněnosti a platby 

příznivé pro klima a 

životní prostředí 

Ochrana půdy, vody, 

biodiverzity a krajiny - 

zachování podmínek 

podmíněnosti, zavedení plateb 

na zemědělské postupy 

příznivé pro klima a životní 

prostředí 

Požadavky na hlubší 

zamyšlení se nad SZP- 

systém stále primárně 

slouží cílům uvedeným 

v čl. 39 SFEU ; 

Efekt mrtvé váhy- není 

snaha zjistit, kolik 

příjemců by bez 

poskytovaných podpor 

postupovalo stejně  

Byrokratic

ká 

náročnost 

Byrokratická 

náročnost- snaha o 

zjednodušení pro 

drobné zemědělce, 

podmínky pro 

významné příjemce 

jsou naopak složitější 

díky pravidlům 

ozelenění 

Poptávka po zjednodušení 

systému pro malé příjemce- 

možnost administrativně 

jednoduššího žádání o platby 

do 1250 eur, tento režim se 

však používá jen v polovině 

členských států  

 

Efektivita Nadprodukce- 

vyřešena, přítomna jen 

v některých 

Kritika veřejnosti v případě, že 

zemědělci pobírají podporu i 

bez reálného výkonu práce- 

Konkurenceschopnost- 

kromě podpory inovací 

a výzkumu přinesla 
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organizacích trhu 

Neefektivní využívání 

zdrojů- není viděno 

jako problém 

zavedení podmínek aktivního 

zemědělce, žadatelé do 5000 

eur nemusejí prokazovat, že 

jsou aktivními zemědělci 

reforma spíše změny 

vedoucí ke zhoršení 

konkurenceschopnosti 

evropského 

zemědělství 

Kritika 

Světové 

obchodní 

organizace 

a dalších 

států 

Exportní dotace- 

vyřešeno skrze balíček 

opatření z Nairobi 

Zneužívání netarifních 

omezení- EU nucena systémem 

řešení sporů měnit přístupy 

 

Kritika vysokých cel a 

množství a podmínek 

domácích podpor - 

neřeší se z důvodu 

nenalezení konsenzu 

během vyjednávacího 

kola z Dauhá 

Kritika ciziny- EU 

neustoupí, dokud 

ústupky neslíbí i 

rozvíjející se státy 

5.1. Ceny 

Byla vyvinuta snaha, v mnohém úspěšná, aby se cenotvorba v případě zemědělských 

produktů, co nejvíce přiblížila realitě běžného fungování trhu.
356

 Naproti tomu v oblasti 

narovnání vztahů produkčního řetězce, který je v současnosti jednou z nejslabších stránek 

SZP, sice došlo k určitému posunu, nicméně tento posun, kdy jsou pro producenty uvolněna 

některá pravidla hospodářské soutěže, bych považovala za pouhou první vlaštovku, kterou 

musí nutně následovat mnoho dalších změn. Jinak nemůžeme doufat v nastolení rovnováhy 

v produkčním řetězci. Evropský parlament s úspěchem apeloval na „Komisi, aby novým 

způsobem propojila pravidla hospodářské soutěže a SZP, a poskytla tak zemědělcům a jejich 

mezioborovým organizacím nástroje, které by umožnily zlepšit jejich vyjednávací pozice.“
357

 

Uvidíme nyní, zda budou zemědělci nové možnosti v oblasti hospodářské soutěže využívat a 

zda tato úleva přinese alespoň částečnou změnu k lepšímu. 

5.2. Sociální rozměr 

Komise už dlouho do systému vkládá prvky omezující výši plateb pro významné 

beneficienty, buď formou snížení, nebo neposkytnutí plateb přesahujících určitý strop. Nově 

                                                      
356 BUREAU, J., C. Where Is the Common Agricultural Policy Heading? The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 318. 
357 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: lepší fungování potravinového 

řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
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byl zaveden dobrovolný režim redistributivních plateb, který zvyšuje objem podpor 

směřujících menším zemědělským podnikům. Tyto kroky se zdají legitimní vzhledem k tomu, 

že cílem SZP je zajistit odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva a nikoli 

podporovat příjmy velkých zemědělských podniků. Členské státy včetně České republiky 

důrazně nesouhlasily s plánovaným zastropováním plateb a jejich postupným snižováním. 

Státy měly především obavu, že by opatření mohla vést k dělení velkých podniků. To by ve 

svém důsledku mohlo způsobit ztrátu výhody velkých podnikatelských celků v podobě úspor 

z rozsahu a ohrozit konkurenceschopnost evropského zemědělství. Po velkém odporu členů 

evropské instituce v čele s Komisí nakonec ustoupily a nastavení pravidel pro snižování 

plateb je pro státy pouze dobrovolné. Samotné nastavení systému je ponecháno pouze na nich. 

Některé členské státy, dokonce i ty významné z hlediska zemědělské produkce, žádné 

snižování plateb s ohledem na výši přijímaných podpor nezavedly. Tyto státy přistoupily 

naopak k pozitivním stimulům v podobě redistributivních plateb. Svoje vlastní pravidla si 

nyní mohou nastavit i jednotlivé části Velké Británie nebo Belgie. Systém je nastaven pro 

členské státy velmi flexibilně, což je na druhou stranu nijak nenutí dělat ústupky, které by 

sami nechtěly. 

K určitým korekcím došlo i na úrovni ČR, kdy se díky novele zákona o zemědělství, 

bude častěji než dříve prokazovat právní důvod užívání půdy, což bude mít za následek 

zvýšení pravděpodobnosti, že platby budou směřovat osobám na půdě hospodařícím a nikoli 

vlastníkům vstupů.
358

  

Za oblast, ve které jsou ještě velké rezervy, považuji sběr dat a vytváření analýz pro 

určení, v jaké výši a v jakých oblastech je potřeba podporovat příjmy zemědělských podniků. 

V kontrastu k tomu, jak ohromné sumy jsou ročně vynakládány na podporu příjmů, je 

dostupnost dat k tomuto tématu relativně nízká.
359

 „Nicméně i s limitovaným množstvím 

dostupných dat je jasné, že největší farmy, které produkují většinu produkce, mají vysokou 

hladinu příjmů a jsou bohaté ve srovnání s průměrným příjmem a množství bohatství zbytku 

populace.“
360

 Například OECD urguje, aby „EU investovala do vzniku databáze, která by 

sloužila k měření příjmů a bohatství zemědělských podniků na bázi umožňující komparaci 

v rámci celé EU. Lepší chápání finanční situace zemědělských podniků a menších zemědělců, 

                                                      
358

 Konzultace s Ing. Milošem Jirovským, ředitelem sekce regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu, 

14. 6. 2016. 
359 EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Je Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře 

koncipovaný a vychází ze spolehlivých údajů? Zvláštní zpráva, 2016. [pdf]. [cit. 3. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf, s. 41. 
360 OECD, The European Union’s Common Agricultural Policy (CAP) post-2013. [pdf]. [cit. 25. 3. 2016]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/48937654.pdf, s. 4.  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf
https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/48937654.pdf
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povahy, důvodů a délky jejich finančních obtíží“
361

 by zajistilo lepší informovanost při 

tvoření konkrétní politiky nejen na unijní úrovni, ale především na úrovní státní a regionální. 

EU již databázemi, zaznamenávajícími hladinu příjmů disponuje, nicméně i audit Účetního 

dvora přiznává, že realitu plně nevystihují.
362

 Vzhledem k tomu, že v tomto a budoucím 

programovém období se mají příjmy v rámci regionů a následně i států vyrovnávat, by mohla 

postupná revize podpor být lépe uchopitelná a v zásadě i proveditelná.  

Doposud „nedošlo k žádnému vážnějšímu pokusu vyčíslit množství peněz, které by 

bylo potřeba ke kompenzaci pozitivních externalit, ze kterých těží veřejnost a množství peněz, 

které by bylo potřeba k naplnění cíle stabilizace a spravedlivých příjmů v zemědělství.“
363

 „Je 

pochybné v mnoha případech, že největší farmy vytvářejí dostatek veřejných statků v poměru 

k získávaným platbám.“
364

 Na jednu stranu pro podporu malých rodinných farem a zemědělců 

v znevýhodněných podmínkách
365

 mluví to, že velcí a bohatí zemědělci pomoc nepotřebují. 

Toto vnímání reality je však velmi zjednodušené a často nebývá ani pravdivé, minimálně co 

se týká vysoké rentability a nepotřebnosti pomoci. Marže se v jednotlivých oblastech výroby, 

v čase i v místě velmi liší a výnosy často ani nestačí pokrývat nutné investice.  

5.3. Politika 

V oblasti politiky došlo k rozsáhlým změnám v souvislosti s přijetím Lisabonské 

smlouvy. Legislativní proces je nyní demokratičtější, ale také mnohem těžkopádnější. Jako 

pozitivní bych hodnotila kontinuální snahy o větší průhlednost v oblasti lobbingu či 

zveřejňování údajů o beneficientech SZP. Přesto se nedá říci, že by situace ohledně regulace 

lobbingu nebo průhlednosti legislativního procesu byla v EU uspokojivá. 

                                                      
361 OECD, The European Union’s Common Agricultural Policy (CAP) post-2013. [pdf]. [cit. 25. 3. 2016]. Dostupné z: 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/48937654.pdf, s. 4.  
362 Určitá data lze vyčíst a sledovat v souhrnném zemědělském účtu (SZÚ) a zemědělské účetní datové síti (FADN). Podle 

této zvláštní zprávy Účetního dvora mají stále tyto systémy nedostatky a svá omezení. EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR, Je 

Komisí zavedený systém měření výkonnosti ve vztahu k příjmům zemědělců dobře koncipovaný a vychází ze spolehlivých 

údajů? Zvláštní zpráva, 2016. [pdf]. [cit. 3. 7. 2016]. Dostupné z: 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf, s. 6.  
363 OECD, OECD Economic Surveys: European Union 2009, Further opening the European market to the rest of the world. 

[on-line]. [cit. 7. 4. 2015]. Dostupné z: http://www.oecd-ilibrary.org, s. 153. 
364 NOTRE EUROPE, BUREAU J., MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 6. 
365 Například oblasti řídce osídlené, hornaté, vzdálení centru země, suché, mrazivé atd. NOTRE EUROPE, BUREAU J., 

MAHÉ P., CAP reform beyond 2013: An idea for a longer view. [pdf]. [cit. 13. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok, s. 69. 

https://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/48937654.pdf
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_01/SR_FARMERS_CS.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
http://www.institutdelors.eu/media/etude64-cap-propositions-en_01.pdf?pdf=ok
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5.4. Položka v rozpočtu 

Tlak na to, aby rozpočet nepřekročil určitou hranici, spolu s požadavky na úspory 

vyvíjely především země prosazující myšlenku finanční disciplíny, zastávající přístup blízký 

neoklasikům před zeměmi, které chtěli stimulovat růst investicemi inspirovány keynesiánskou 

politikou. Návrh Komise požadavkům na finanční disciplínu vyšel vstříc a navrhnul, že 

„v nominálních číslech výše obou pilířů v novém rozpočtovém období budou zmrazeny na 

úroveň z roku 2013.“
366

 Dojde-li v budoucnu k negativnímu vývoji rozpočtových výdajů, a 

pokud se unijní orgány odváží reagovat, mohl by být mechanismus finanční kázně rozumným 

prevenčním nástrojem pro udržení rozpočtu v předpokládaných mezích. V souvislosti 

s pravděpodobným odchodem Velké Británie z EU bude nejspíš potřeba znovu snižovat 

výdaje určené na SZP, protože Británie je třetím největším přispěvatelem do rozpočtu
367

 a 

následky ukončení jejích příspěvků do rozpočtu budou citelné pro všechny. 

Během následujícího finančního období budeme svědky snižování výdajů na 

zemědělství především v původních členských státech a navyšování v nových státech, díky 

dosažení shody na potřebě postupně vyrovnávat výši poskytovaných prostředků mezi 

východem a západem. K úplnému narovnání však v tomto rozpočtovém období nedojde. 

Cílem současných snah je větší rovnost jak mezi členskými státy, tak i v rámci regionů. 

Předmětem kritiky ohledně nového rozpočtu pro SZP je existence hned několika 

povinných složek účelově určených pro stanovený záměr. Například 30 % prostředků je 

určeno pro ozelenění. Je zřejmé, že skrze rozpočet se Unie snaží o určitý druh sociálního 

inženýrství, které ale ne vždy funguje. Pokud obálky nejsou členské státy schopné dočerpat, 

například z důvodu, že neobdrží dostatek způsobilých žádostí, peníze stále zůstávají vázány 

na určitý účel a v důsledku toho se nepoužijí v jiných oblastech. 

5.5. Environmentální aspekty 

„Hodnocení environmentálních opatření v zemědělství ukazují, že například podpory 

z Programu rozvoje venkova mají pozitivní vliv na biodiverzitu nebo alespoň zpomalují její 

                                                      
366 EVROPSKÁ KOMISE, DG Agriculture and Rural Development, Overview of CAP Reform 2014-2020, Agricultural 

Policy Perspectives Brief, č. 5, 2013. [pdf]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-

perspectives/policy-briefs/05_en.pdf, s. 3. 
367 Spolu s Německem, Francií, Itálií a Španělskem odevzdává Británie největší podíl prostředků do unijního rozpočtu. 

EVROPSKÁ KOMISE, EU expenditure and revenue 2014-2020. [on-line]. [cit. 5. 7. 2016]. Dostupné 

z:http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm. 

http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/figures/interactive/index_en.cfm
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úbytek.“
368

 „Byly identifikovány benefity spojené s redukcí vstupů, s užíváním meziplodin, 

rotací plodin, přeměnou orné půdy na trvalé travní porosty, organickým zemědělstvím a 

požadavkem ochranných pásů podél vodních toků.“
369

 Vhodných dat o vlivu environmentálně 

zaměřených podmínek v rámci SZP na kvalitu vody a půdy je zatím nedostatek.
370

 

V zásadě nelze mít nic proti samotné podpoře dobré praxe, tedy například snaze 

zabránit tomu, aby vznikaly monokultury, povinné výsadbě meziplodin, podpoře obnovy 

struktury půdy či snížení hnojení. Jde o problémy, které jsou všeobecně přijímány jako fakt a 

existuje vůle je řešit.  

 Obecně vůči všem podporám, u kterých se od příjemců předpokládá určité chování, je 

vznášena kritika, že při jejich vynakládání dochází alespoň do určité míry k efektu mrtvé 

váhy. Tedy, že jsou poskytovány podpory stimulující určité investice či postupy příjemce, 

který by však i bez poskytnutí podpory postupoval stejně. Míra neefektivně vynaložených 

nákladů z rozpočtu se liší nejen podle druhu společné organizace, země ale i podle 

ekonomické síly příjemce (u ekonomicky silnějších příjemců se potvrzuje, že by spíše 

podnikli investici i bez ekonomické pobídky).
371

 

Stimulační faktor v případě podmínek podmíněnosti je z mého pohledu při současném 

nastavení systému nízký, protože krácení plateb za jejich nedodržení je relativně mírné a 

šance, že podnik bude jedním z kontrolovaných, není značná. Velkou roli při dodržování 

podmínek může na druhou stranu hrát vzájemná kontrola soutěžitelů a okolí, protože jak již 

bylo zmíněno, je možné zahájit kontrolu na základě upozornění. Z tohoto hlediska vidím větší 

smysl v zavedení podmínek ozelenění (diverzifikace, povinných ploch v ekologickém zájmu a 

trvalých travnatých ploch), protože tyto požadavky nejsou součástí právních předpisů a jde 

tedy o určitý nadstandard, za který má logiku zemědělcům připlácet. Placení podpor za 

dodržování podmínek podmíněnosti má z mého hlediska i své jasné opodstatnění u toho 

minima požadavků, které jsou požadovány navíc nad rámec současných požadavků práva. 

Dodržování většiny z podmínek podmíněnosti je však již požadováno na základě právní 

úpravy a stimulační funkce podpor je tedy omezená.  

Efekt mrtvé váhy bude nejspíš přítomný i u některých z požadavků ozelenění, např. 

v případě diverzifikace nebo rotace pěstovaných produktů. Vzhledem tomu, že jde o 
                                                      
368 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, 2011. [on-line]. [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm, s. 14. 
369 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, 2011. [on-line]. [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm, s. 14. 
370 OECD, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union, 2011. [on-line]. [cit. 27. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm, s. 14. 
371 EVROPSKÁ KOMISE, Institute for Prospective Technological Studies, European farmers’ intentions to invest in 2014-

2020: survey results. [pdf]. [cit. 28. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90441/ipts%20jrc%2090441%20(online)%20final.pdf, s. 48. 

http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm
http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm
http://www.oecd.org/eu/evaluationofagriculturalpolicyreformsintheeuropeanunion.htm
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všeobecně uznávaný postup správné zemědělské praxe, se dá předpokládat, že velké množství 

zemědělců by k plnění těchto podmínek přistupovalo dobrovolně, zvláště pokud takto 

postupovali již před zavedením podmínek ozelenění. Obdobné otázky vyvolává i podpora 

zřizování pastvin. Farmáři mohou přistupovat k tomuto kroku nejen z důvodu poskytované 

podpory ale i proto, že se pozemek k pěstování plodin nehodí kvůli charakteru krajiny či 

nízké výnosnosti půdy.
372

 Otázka, zda jsou finanční podpory trvalým pastvinám spíše dalším 

důvodem, proč farmáři už existující nápad na zřízení pastviny uskutečňují nebo jsou jejich 

hlavním důvodem, by si zasloužila průzkum široké skupiny respondentů.
373

  

Ze strany zástupců příjemců plateb, například i od Agrární komory ČR, zazníval 

v rámci připomínek k návrhu současné reformy i požadavek, aby byl systém ozelenění 

zaveden pouze jako dobrovolný a nikoli povinný. V důsledku by to znamenalo, že kdyby se 

zemědělec rozhodl neplnit podmínky ozelenění, tak by přišel pouze o platbu na zemědělské 

postupy příznivé pro klima a životní prostředí (platbu za ozelenění), ale neztrácel by například 

nárok na základní přímou platbu nebo jednotnou platbu na plochu. Ačkoli je tento požadavek 

pochopitelný, je vysoce pravděpodobné, že v důsledku dobrovolnosti plnění by mnoho, 

možná i většina podniků podmínky neplnila, protože by se jim plnění podmínek finančně 

nevyplatilo.
374

 Nakonec evropské instituce odolaly volání členských států po uvolnění 

podmínek ozelenění a režim byl zachován jako povinný.  

EU však situaci příjemců podpor zjednodušila alespoň tím, že pro začátek finančního 

období zmírnila sankční systém. V letech 2015 a 2016 „budou zemědělci oproštěni od 

správních sankcí, tedy při nedodržení legislativou stanovených podmínek neobdrží platbu na 

greening a současně nebudou kráceny ostatní platby.“
375

 „Způsobilými pro platbu za 

jednotlivé podmínky greeningu budou moci být jen plochy plně vyhovující podmínkám 

vyplývajícím z evropské i národní legislativy. Pokud tedy dojde k nesplnění jedné z podmínek 

greeningu, bude se o tyto hektary snižovat celková výměra plochy, na kterou by byla platba 

plně vyplacena.“
376

 Od roku 2017 bude docházet ke krácení platby na ozelenění v případě 

                                                      
372 TANGERMANN, S. CAP Reform and the Future of Direct Payments, The Common Agricultural Policy After 2013. 

Intereconomics, 2012, s. 324. 
373 Efektu mrtvé váhy se okrajově věnují některé publikace Účetního dvora. Materiály, které jsem studovala, však obdobnou 

analýzu neobsahovaly. 
374 Pro ilustraci „pro ČR lze výši platby za ozelenění odhadnout na částku ve výši cca 75-76 EUR/ha. AGRÁRNÍ KOMORA 

ČR, Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o budoucnosti Společné 

zemědělské politiky 2014 – 2020. [pdf]. [cit. 18. 10 2015]. Dostupné z: http://www.apic-

ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 6, 17. 
375 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 

v České republice, metodická příručka k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html, s. 33. 
376 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 

v České republice, metodická příručka k nařízení vlády č. 50/2015 Sb. [on-line]. [cit. 5. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/prime-platby/index-1.html, s. 33. 
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nedodržení pravidel greeningu o 20 %, v následujících letech o 25 %. S ohledem na 

provázanost jednotné platby na plochu respektive základní platby s podmínkami ozelenění, 

mohou být zemědělci potrestáni za nedodržení podmínek od roku 2017 i částečným 

zkrácením jiných plateb, například právě jednotné platby na plochu nebo základní platby. 

Skrze toto přechodné ustanovení získali zemědělci čas na seznámení se s pravidly ozelenění a 

na jejich zavedení do praxe.  

5.6. Byrokratická náročnost 

Systém, kdy měl nárok na plnění každý, bez ohledu na to zda plnil určité podmínky, 

bylo relativně lehké administrativně nastavit, byl předvídatelný a snadno kontrolovatelný. 

Naproti tomu systém předpokládající určité plnění ze strany příjemce je již mnohem složitější, 

administrativně náročnější a méně předvídatelný. Mid-term review přinesl administrativu, 

která před tím sice byla na vnitrostátní úrovni přítomna, nyní je však v mnoha 

oblastech zdvojena. Pokud bude chtít EU podmínky plateb z hlediska ochrany ŽP v budoucnu 

ještě zpřísnit, což se dá vzhledem k již více než desetiletému trendu očekávat, bude 

byrokratická náročnost systému SZP ještě vyšší.  

Díky současné reformě SZP se po farmářích požaduje plnění více podmínek. Kontrol a 

administrativy je tedy logicky více. Agrární komora ve svém stanovisku k návrhu reformy 

upozorňuje na zvýšení administrativy, kterou reforma přinese a například poukazuje na to, že 

plnění podmínek aktivního zemědělce či zastropování nebude možné kontrolovat při 

předpokládaném nastavení systému administrativně, ale pouze cestou kontroly účetnictví na 

místě, což je časově mnohem náročnější postup než skrze administrativní kontroly.
377

 Obecně, 

zatímco velkým příjemcům kontroly a nové požadavky přibyly, malým zemědělcům se 

situace v mnoha členských zemích naopak zjednodušila díky možnosti podat žádost o jedinou 

paušální platbu. Nevztahují se na ně také pravidla greeningu, která míří pouze na větší 

podniky. Tuto výhodu však mohou využívat pouze farmáři, kteří působí v členských státech, 

kde byl tento režim plateb zaveden. Vzhledem k tomu, že jde jen o polovinu členských států, 

ambice zjednodušit systém a snížit jeho byrokratickou náročnost v případech, kdy by se 

standardní postupy nevyplatily, nebyla stále naplněna. 

                                                      
377 Například v případě posuzování, zda by se příjmy z dotací měly pro příjemce zastropovat, se od získané částky odečítají 

náklady na zaměstnanost od určeného stropu dotace. AGRÁRNÍ KOMORA ČR, Reforma Společné zemědělské politiky 

(SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 – 2020. [pdf]. [cit. 

18. 10 2015]. Dostupné z:  http://www.apic-ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 17. 

http://www.apic-ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf
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5.7. Efektivita 

Dříve často zmiňovaná nadprodukce přestává být s naplňujícími se prognózami o 

zvyšování počtu obyvatel na planetě vnímána jako problém. Podle odhadů FAO vzroste do 

roku 2050 poptávka po potravinách o 70 %
378

, nejen v důsledku růstu populace ale i díky 

vyšším požadavkům na výživu v rozvíjejících se zemích. Nadprodukce u naprosté většiny 

komodit přestala být výzvou, se kterou je nutné bojovat. Nadprodukce nyní zůstává 

nevyřešeným problémem pouze v některých segmentech trhu, například v oblasti produkce 

mléka, cukru nebo masa a masných výrobků.
379

 Z dlouhodobého hlediska se však dá říci, že 

EU svedla úspěšný boj s nadprodukcí. Nyní, kdy již není cílem se v případě mnoha oblastí 

produkce zbavovat nadbytku, by se EU mohla více zaměřit na postupy zamezující plýtvání 

potravinami v potravinovém řetězci. Ve většině členských států postihují ztráty spojené 

s plýtváním až 30 % vyrobených potravin.
380

  

V rámci nové SZP mi chybí mnohem větší důraz na podporu investic zvyšujících 

produktivitu či profitabilitu farmářů. Bylo by nespravedlivé tvrdit, že Unie podpory na 

investice nenabízí, není však na ně kladen takový důraz, jaký by mohl být. Například 

v dotazníkovém průzkumu mezi zemědělci napříč státy, jen 4 % z dotazovaných uvedlo, že 

počítá s tím, že na své investice získají podporu. 
381

 Respondenti uvedli v 62 % případů, že 

prostředky získají z vlastních příjmů a v 30 % plánovali, že se obrátí na banky s žádostí o 

půjčku. Na druhou stranu, podle závěrů Účetního dvora, současný systém programů podpory 

investic především v rámci programu rozvoje venkova vykazuje velké množství chyb, kdy je 

podpora poskytována na projekty, které nekorespondují s cíli EU, např. nevedou ke zvyšování 

přidané hodnoty produkce a přinášejí výhody pouze příjemci. Účetní dvůr ve zvláštní zprávě 

píše, že „výběrová kritéria neumožňují zacílit podporu na nejúčelnější a nejefektivnější 

projekty a nevhodně nastavené podmínky způsobilosti dovolují financování téměř jakékoli 

                                                      
378 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [on-line]. [cit. 27. 1. 

2016]. Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. 23. 
379 Podle simulace je „produkce mléčných výroků o 51,5 % a masných výrobků o 17,6 % v EU vyšší než by byla bez 

společné zemědělské politiky.“ NELSON, M. HALDERMAN, M., LEONARD, D., Will the Common argicultural policy be 

Reformed to Accomodate the Interest of Poor Lifestock Producers in the Developing World? Livestock and Livelihood, FAO, 

189 ICTSD, MATHEWS, A. Post-2013 EU Common Agricultural Policy, Trade and Development: A Review of Legislative 

Proposals. Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development; Issue Paper č. 39, 2011. [on-line]. [cit. 27. 1. 

2016]. Dostupné z: http://www19.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/09136.pdf, s. ix. 
380 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. září 2010 o spravedlivých příjmech zemědělců: lepší fungování potravinového 

řetězce v Evropě 2009/2237(INI). 
381 EVROPSKÁ KOMISE, Institute for Prospective Technological Studies, European farmers’ intentions to invest in 2014-

2020: survey results. [pdf]. [cit. 28. 2. 2016]. Dostupné z: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC90441/ipts%20jrc%2090441%20(online)%20final.pdf, s. 34. 
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potravinářské společnosti bez ohledu na to, zda veřejnou podporu opravdu potřebují.“
382

  

Členské státy mají „povinnost zavést vhodné podmínky způsobilosti, které z nároku 

na podporu eliminují určité typy investic či příjemců. V kontrolovaných členských státech 

však podmínky způsobilosti ukládaly příliš málo omezení, takže k financování byla nakonec 

způsobilá široká škála projektů téměř ve všech potravinářských odvětvích.“
383

 Správné 

zacílení podpor se tedy ne vždy daří. Vzhledem k tomu, že konstantně selhává zacílení 

podpor, k dosažení požadovaných výsledků by vyšší podpora investic nejspíš nevedla. Navíc 

bychom pravděpodobně byli svědky neúčelného vynaložení velkého objemu prostředků. 

 Reforma také nepřinesla žádné výrazné změny s cílem zvyšovat konkurenceschopnost 

zemědělství EU s výjimkou vyšší podpory investic, diverzifikace činností, inovací a 

výzkumu. Naopak, subjekty jako Agrární komora upozorňovaly, že jednotlivé prvky 

ozelenění (především požadavek udržování ploch v ekologickém zájmu) či zastropování a 

degresivita plateb, by mohly „mít přímý negativní dopad na zajištění potravinové bezpečnosti 

v globálním měřítku a na konkurenceschopnost a produktivitu agro-potravinářského 

sektoru.“
384

 V oblasti zastropování plateb a jejich degresivity nakonec došlo ze strany Komise 

k ústupkům. 

5.8. Kritika Světové obchodní organizace a ostatních států 

Během posledního čtvrt století EU přistupovala k razantním změnám buď z důvodu 

vnitřního pnutí systému nebo na základě tlaku WTO či v reakci na obchodní spory před 

orgány této organizace. Současnou reformu žádný tlak ze strany WTO neovlivnil. Bude sice 

potřeba přizpůsobit politiku závazkům přijatým během jednání v Nairobi, nicméně exportní 

dotace byly již několik let velice nízké, takže o zásadní obrat v politice nejde. Stále je 

relativně velké množství prostředků vynakládáno na platby navázané na objem produkce, 

takže prostor i pro snižování prostředků v amber box zde stále je. 

Současné kolo jednání uvízlo již před mnoha lety na mrtvém bodě. Naděje na alespoň 

partikulární dohody se však během posledních let zvýšila. EU při jednáních o uvolnění 

přístupu na svůj trh nebo o výši a struktuře domácích podpor projevovala nemalou ochotu 

ustoupit ovšem s podmínkou, že ustoupí i rychle rostoucí ekonomiky. Pokud bude EU 

                                                      
382 EUROSKOP.CZ, Audit podpory potravinářskému sektoru, 3. 5. 2013. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/9047/22356/clanek/audit-podpory-potravinarskemu-sektoru/. 
383 EUROSKOP.CZ, Audit podpory potravinářskému sektoru, 3. 5. 2013. [on-line]. [cit. 30. 6. 2016]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/9047/22356/clanek/audit-podpory-potravinarskemu-sektoru/. 
384 AGRÁRNÍ KOMORA ČR, Reforma Společné zemědělské politiky (SZP) 2014 – 2020, Materiál pro Národní konferenci o 

budoucnosti Společné zemědělské politiky 2014 – 2020. [pdf]. [cit. 18. 10 2015]. Dostupné z: http://www.apic-

ak.cz/data_ak/12/v/KonferenceSZPbrozura.pdf, s. 4. 
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nabídnuta schůdná dohoda, která bude předpokládat odstraňování obchodních bariér ve všech 

zemích, kde je dnes zemědělství masivně podporováno vnitřními podpůrnými systémy, pak 

předpokládám, že EU upřednostní benefity plynoucí z multilaterální mezinárodní dohody před 

svým pojetím zemědělské politiky. Benefity, které by multilaterální dohoda přinesla ve všech 

oblastech obchodu, jsou příliš lákavé.  

Jako ty nejpodstatnější benefity a cíle politiky, od kterých by se nemělo ustupovat ani 

v případě demontáže současného systému, vidím snahu o podporu zemědělských podniků a 

zemědělců, kteří podporu prokazatelně potřebují (tedy hlavně malých a středních 

zemědělských podniků) a zachování intervenčního mechanismu pro případ krizí. Podporu 

dalších cílů SZP mohou zajistit sociální a kohezní fondy EU.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo najít odpověď na to, zda a v jakých oblastech došlo ze strany EU 

ke změnám, které by reagovaly na kritiku SZP. V rámci hodnocení jsem se snažila nastínit i 

to, co podobu současné politiky utvářelo.  

Z provedené analýzy vyplývá, že EU vždy alespoň částečně vyslyšela kritiku z úst 

relevantních subjektů a provedla některé z požadovaných korekcí politiky. Proto, aby 

provedená opatření mohla přinést potřebné výsledky, bude nutné provedení dalších kroků. 

V mnoha otázkách došlo, z důvodu neochoty členských států situaci měnit, jen k omezenému 

posunu. Proto EU umožnila uplatňovat navrhované změny alespoň dobrovolně státům, které o 

posun v dané oblasti stály. Zde narážím především na možnost členských zemí přizpůsobit si 

podmínky pro redukci plateb struktuře zemědělských podniků ve svém státě nebo nabízet 

zjednodušený režim plateb pro drobné zemědělce. V čem naopak EU neustoupila, byla 

povinnost plnit požadavky zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí 

nebo ve snaze o rovnoměrnější rozložení podpor mezi východem a západem. Evropská unie si 

sice nenechala mluvit do základu směřování politiky, který si sama předem určila. Na druhou 

stranu umožnila členským státům si podmínky značně přizpůsobit specifikům svého 

zemědělství, jednotlivých regionů a připustila postupné zavádění podmínek pro ekologické 

platby. Vzhledem k silnému odporu vůči některým bodům původního návrhu, EU členským 

státům značně ustoupila a nynější politika odpovídá koncepci integrace a la carte, tedy 

Evropě, kde si členské státy mohou pravidla značně přizpůsobit svým potřebám. 

K velké reformě v tuto chvíli nedošlo nejen proto, že neexistoval podstatný vnější tlak a 

nebyla pro to politická vůle ze strany členských států, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Je potřeba si přiznat, že i přes proklamace Komise, reforma neměla ambice přinést velké 

změny, ale pouze reagovat na některé zřejmé problémy a prohlubovat už nastolené 

multifunkční pojetí SZP. Výběr současného směřování byl ovlivněn i tím, že předložená 

variantní řešení směřování politiky nenabízela velký výběr, protože zbývající navrhované 

varianty byly těžko přijatelné. 

Pokud nahlídneme na vývoj SZP z odstupu z dlouhodobého hlediska, EU vždy měnila 

podstatu politiky jako chameleon tak, aby odpovídala měnícím se okolnostem a společenským 

potřebám. Nově společenský konsenzus určil, že SZP bude primárně hrát roli při zachování a 

zlepšování kvality přírody. Tento konsenzus byl do určité míry nastaven samotnou Unií, 

současně však EU i naslouchala společenské poptávce. Tento směr byl nastaven již před více 
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než desetiletím a po této reformě došlo pouze k prohloubení jasné tendence. Pro další vývoj si 

EU musí zodpovědět, co je vlastně jejím cílem a kdo by měli být příjemci podpor. EU má 

nyní jasno v tom, co je hlavním účelem její zemědělské politiky a jaké nástroje chce ke 

splnění účelu této politiky používat. Jsem přesvědčená, že ve chvíli kdy se změní některé 

podstatné vnější nebo vnitřní podmínky, znovu může dojít ke kompletní změně fungování 

politiky a k naprostému obratu v jejím směřování. 
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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá stěžejními reformami společné zemědělské politiky ze 

strany Evropské unie, včetně kontextu a důvodů, které k reformám vedly. Společná 

zemědělská politika Evropské unie je i přes řadu pozitivních výsledků, které přináší, stále 

doprovázena kontroverzemi. Zemědělství jako téma vzbuzuje emoce a zůstává ožehavým 

politickým tématem, které často rozděluje i napříč politickým spektrem. Spory o pojetí 

politiky se svádí nejen na evropské a vnitrostátní úrovni, ale i na půdě mezinárodních 

organizací, z nichž bych vyzdvihla jednání na půdě Světové obchodní organizace, která se 

snaží o liberalizaci světového obchodu.  

Těžištěm této diplomové práce je analýza vývoje po roce 2003, kdy došlo k poslednímu 

zásadnímu obratu ve směřování společné zemědělské politiky Evropské unie. Od té doby 

dochází k postupnému vývoji nastolené politiky. Cílem této diplomové práce je zanalyzovat a 

zhodnotit, zda a v jakých oblastech došlo ze strany EU ke změnám reagujícím na objektivní 

problémy a vznášenou kritiku této politiky.  

Po stručném představení této politiky se v první části práce věnuji vybraným 

problematickým oblastem SZP a snažím se popsat a vysvětlit vybrané slabiny společné 

zemědělské politiky z hlediska různých pohledů a aktérů. Druhá část práce se zaměřuje na 

popis nejdůležitějších bodů nedávných reforem v EU, se zaměřením na poslední reformu pro 

období let 2014-2020. Závěrečná část práce je věnovaná analýze toho, ve kterých oblastech 

politiky došlo k reflexi kritiky jejího současného fungování a ke změnám, které by objektivní 

problémy zohledňovaly. Výstupem je shrnutí informací o tom, v jakých oblastech politiky 

http://www.oecd.org/agriculture/44832021.pdf
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došlo k posunu a které aspekty naopak zůstaly výrazně nezměněny. Ke změně obsahu politiky 

a mechanismů určených k jejímu řízení vždy docházelo na základě měnících se potřeb 

společnosti. Proto v rámci hodnocení věnuji část práce i tomu, co současnou podobu politiky 

nejspíš utvářelo a důvodům, které ovlivnily obsah reformy.  

Abstract 

This diploma thesis tackles the issue of key reforms of the Common Agricultural Policy 

(hereinafter “CAP”) made by the European Union (hereinafter “EU”) during the last years and 

includes the context and the reasons which led to it. Despite the range of positive results 

which the CAP of the EU brings, it is followed by controversy. Agriculture as a topic rouses 

emotions and remains to be a delicate theme which often divides politicians. Disputes 

concerning conception of the policy are lead not only on the European and domestic level but 

also on the grounds of international organisations. Those which I would like to emphasize are 

particularly negotiations before the World Trade Organisation which tries to liberalize the 

international trade. 

A focus of this thesis is put on analysis of the development after year 2003 when the last 

significant turnover of the policy took place. Since this turnover until today we are witnessing 

only gradual changes. The aim of this thesis to analyse and evaluate whether if and in what 

areas did the EU make a change in the policy which reacted on its´s objective issues and 

critics.  

After a brief introduction of the policy, the first part of the thesis focuses on specific 

problematic issues of the CAP that are criticised. I will attempt to describe and explain 

selected weaknesses from perspectives of various subjects. The second part of the thesis gives 

an overview of the last reform attempts made by the EU with emphasis on the current reform 

for term 2014-2020. The final part seeks to analyse in which areas of the policy did the 

reflection of the critics of the current functioning of the policy occurred and an attempt to find 

topics which have been changed due to these critics. This part of the thesis includes a brief 

summary of the areas in which the changes took place and which problematic areas of the 

policy remain unchanged significantly. Modifications of the content of the policy and 

mechanisms which are used for its management happened accordingly to the change of needs 

and requirements of today´s society. Due to this fact I have dedicated part of thesis to 

evaluation of powers which probably influenced the decision making of European leaders. I 

would also like to write about reasons which influenced the content of the current reform. 
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