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1 ÚVOD 

 

Společná zem d lská politika Evropské unie je od počátku politikou složitou a ne p íliš 

p ehlednou jak pro samotné zem d lce, tak mnohdy i pro odborníky. Její snahou je 

zabezpečit potravinovou sob stačnost jejich člen , posílit konkurenceschopnost v či 

hospodá ským velmocem a dnes také aktuáln  proti rostoucí síle zemí t etího sv ta, které 

p icházejí na trh s levnými potravinami a velkou produkcí. 

Zavádí se spousta reforem, aby se tato politika mohla nazývat „živou“ a „pružnou“, což 

je k jejímu správnému fungování nezbytné, ale ne vždy jsou zm ny cíleny efektivn . 

ůktuáln  se nacházíme v dob , kdy končí reformní období započaté rokem 2006, a nastává 

reformní období 2013 – 2020. Počátek zavedení reforem se odkládá, stále se vyjednávají 

podmínky kontroverzních program  jako je zastropování p ímých plateb, což ohrožuje 

velké podniky, které jsou charakteristické pro náš stát. Dalším diskutovaným programem 

je ozeleňování, v tomto programu je sporných p edevším 7 % p dy, která by m la být 

ponechána ladem. Zem d lci i česká vláda se s EU p e o to, že v dnešní dob , kdy jsou 

zadávány požadavky na p stování energetických plodin, je p idání 7 % jako nevyužité 

zem d lské plochy problémem dalším. EU si tento program chrání a zatím nemá v plánu 

ze svých požadavk  ustupovat. První návrhy byly p edloženy již v roce 2010 komisa em 

EU pro zem d lství a rozvoj venkova Dacianem Ciolosem. O rok pozd ji následoval 

legislativní balíček, avšak podle mnohých názor  českých politik  se za rok p íliš zm n 

neud lalo. Vláda ČR v čele s Petrem Bendlem aktivn  usiluje o zrušení programu 

zastropování, zatím se povedlo usm rnit program vytvo ením p echodných období. 

Jaká bude budoucnost Společné zem d lské politiky, se pravd podobn  dozvíme až 

b hem roku 2013, ne – li 2014, kdy už mají být nové reformy zavedeny. Dále se již plánují 

zm ny pro budoucí období po roce 2020, kdy by se m lo jednat p edevším o udržitelnosti 

potravinových zdroj , možných zm nách klimatu, které by mohly ohrozit zem d lskou 

činnost. T mi jsou nap íklad riziko povodní, oteplování, tedy teplejší a p edevším sušší 

léta, období veder a s tím spojená možná degradace p dy. Snahy povedou ke zmírn ní 

negativních dopad  t chto rizik a to lepší p ipraveností v či extrémním zm nám počasí. 

EU se také bude více v novat ekologickému zem d lství a to ve smyslu vývoje nových 
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výrobních technologií a postup . Nástrojem k t mto zm nám se stane „ekologická“ složka, 

která bude součástí p ímých plateb.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Budoucnost SZP po roce 2020: ešení problém  v oblasti potravin a p írodních zdroj  a územní 

problematiky. Zem d lský svaz ČR [online]. 2010, 7. 1. 2013 [cit. 2013-01-07]. Dostupné z: 

http://www.zscr.cz/aktuality-zscr/budoucnost-szp-po-roce-2020-reseni-problemu-v-obl-a1611356 
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2 CÍLE PRÁCE A METODIKA 

 

 2.1 Cíle práce 

 

 Hlavním cílem práce je analýza názor  na budoucí systém financování společné 

zem d lské politiky, p ičemž nezanedbatelným aspektem bude i analýze vývoje zem d lské 

politiky jako takové. Neopomenutelná je i analýza kontroverze názor  jednotlivých stát , 

organizací a politik  na smysl a fungování společné zem d lské politiky.  

 

     2.2 Metodika 

 

 Práce se v nuje aktuální situaci ve Společné zem d lské politice, pohled m na ni 

z nejr zn jších stran politik , kte í na její vývoj mají p ímý vliv a novým výzvám, kterým 

v této dob  čelí a v nejbližších letech čelit bude. Práce je rozd lena na sedm kapitol. V první 

části práce se v nuji historickému vývoji společné zem d lské politiky včetn  jejich reforem 

a hledání správného zp sobu financování. Dále se v nuji p ipojení ČR k EU a jejímu 

rozší ení, tedy i rozší ení Společné zem d lské politiky a jejím současným sm r m. 

 Hlavním tématem jsou nové výzvy pro budoucí politiku SZP, p edevším jde o 

problémy, kterým musí čelit jak z finančního hlediska, tak z pohledu životního prost edí. 

Jakým sm rem se bude SZP ubírat po roce 2013, kdy začíná nové reformní období 2014 – 

2020, p ednáším v následující kapitole. Na záv r shrnuji aktuální názory českých politik  ve 

Vlád  ČR a člen  ekologických organizací. Spolu s nimi p edkládám rešerši názor  na novou 

politiku EU s komentá i p edstavitel  Evropské Komise a zahraničních politik .   

 Hlavními zdroji pro čerpání informací k dané problematice byly internetové portály, 

které jsou aktuální. Co se týče ekonomických údaj  a základních sm r  SZP, hlavní 

informace byly čerpány z knih.  

 

 



8 

 

 

3 REŠERŠE LITERATURY 

 

K vypracování této bakalá ské práce jsem využívala p edevším internetových zdroj , 

vzhledem k aktuálnosti tématu. Ke všeobecným číselným údaj m, jako jsou nap íklad 

charakteristiky jednotlivých stát  Ěvýše HDP, rozloha zem d lské p dy apod.ě, jsem čerpala 

p evážn  z portálu BusinessInfa, což je oficiální portál pro podnikání a export a poskytuje 

spoustu podrobných informací o jednotlivých státech a jejich hospodá ských odv tvích. 

Stejn  tak jsem čerpala z portál  Euroskop, který se zabývá aktuálním d ním v Evropské unii. 

Co se týče získávání informací o p edpisech a pravidlech ohledn  SZP, k tomu mi 

posloužil portál EUR – Lex, který se zabývá p edevším právem Evropské unie. Nejr zn jší 

smlouvy a zprávy jsou dostupné na stránkách Evropského Parlamentu, kde jsou dostupné 

v mnoha jazycích. Pro aktuální tiskové zprávy a rozhodnutí, spolu s komentá i politik  jak 

Vlády ČR, tak europoslanc  v EU jsem p evážn  využívala stránky Ministerstva zem d lství 

eůGRI, webové stránky Zem d lského svazu ČR, tak portál Eurůctiv, kde jsou aktuální 

zprávy z prost edí Evropské Unie a d ní okolo ní. Dobré informace nabízí také internetové 

stránky Hynka Fajmona, poslance Evropského Parlamentu, kde jsem čerpala z jeho 

informační brožury Čeští zem d lci a Společná zem d lská politika EU. 

K aktuálním názor m jsem také shlédla diskuzi v po adu otázky Václava Moravce, kde 

se diskutovalo o budoucnosti EU. Jejími hlavními účastníky byly Kate ina Nesrstová ze svazu 

ekologických zem d lc  PRO – BIO, Ing. Martin Pýcha – p edseda zem d lského svazu ČR, 

Zden k Juračka – prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, Ing. Jakub Šebesta – bývalý 

ministr zem d lství a Ing. Petr Bendl - ministr zem d lství.  

Co se týče knižních zdroj , z t ch jsem čerpala p edevším informace k historii Evropské 

Unie a Společné zem d lské politiky, nap íklad z knihy Zahraničn  obchodní politika ČR: 

historie a současnost Ě1ř45-2008). K lepšímu pochopení ekonomiky EU mi pomohla kniha 

Ekonomie evropské integrace. 
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4 SPOLEČNÁ ZEM D LSKÁ POLITIKA  

4.1 Vznik a vývoj společné zem d lské politiky 

 

Společná zem d lská politika byla, je a bude nedílnou součástí Evropské Unie. 

Spojitost se druhou sv tovou válkou a její konec p edznamenával zm nu v evropských 

politikách. Druhá sv tová válka se stala hlavním d vodem k vytvo ení instituce, která 

sdružuje zem d lce a jejich produkty, finančn  je podporuje a zajiš uje tak dostatek potravin 

a p edevším potravinovou sob stačnost, tudíž se již nemohou opakovat situace z období 

válek, kdy mnohdy lidé trp li hladem. Společným zájmem zakládajících člen  Evropského 

hospodá ského společenství tak tedy bylo p edevším rozvíjet zem d lskou výrobu, díky které 

si zajistí v budoucnu potravinovou sob stačnost. „Staré evropské státy“ ĚStáty západní 

Evropyě m ly tendenci se sjednotit, aby „Evropa jako celek“ m la šanci konkurovat silnému 

hospodá ství USů.
2
 

Po založení integrace Evropského sdružení uhlí a oceli ĚESUOě Robertem 

Schumanem, tehdejším ministrem zahraničí Francie, Evropa zjistila, že spolupráce mezi 

tehdejšími zakládajícími členy, kterými byla Itálie, N mecko, Francie, Belgie, Lucembursko a 

Nizozemí funguje. ESUO tedy bylo počátkem pro vznik Evropského hospodá ského 

společenství.  Základy společné zem d lské politiky byly položeny ve smlouv  o založení 

Evropského hospodá ského společenství z 25. b ezna roku 1ř57, která byla schválena v ím . 

Jednání o zn ní probíhalo mezi zakládajícími členy, kterými byly Francouzská republika, 

Spolková republika N mecko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství a Nizozemské 

království. 

Nejv tší zájem na p ijetí této politiky m la Francie, jakožto nejv tší producent 

zem d lských výrobk . V zem d lském sektoru Francie pracovalo v roce 1ř55 6,2 milion  

obyvatel, což bylo 31% všech zam stnaných v té dob  Ěv současnosti je to pouhých4,8% 

                                                           
2
 Historie Společné zem d lské politiky. BusinessInfo.cz [online]. 2009 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/historie-spolecne-zemedelske-politiky/1000521/53178/  

 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/historie-spolecne-zemedelske-politiky/1000521/53178/
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zam stnaných v zem d lském sektoruě a tudíž je jasné, že zem d lství m lo obrovský vliv na 

celou hospodá skou a sociální scénu.3  

Spolu s Francií m la zájem na vytvo ení společné zem d lské politiky Itálie a také 

Nizozemí, které sdílelo podobné zájmy vzhledem k novému systému zem d lství a které bylo 

orientováno p edevším na vývoz.  

 

4.2 Poslání a hlavní cíle Evropského společenství a SZP 

 

Posláním Společenství podle smlouvy bylo vytvo ení společného trhu a postupným 

odstraňováním rozdíl  mezi hospodá skými politikami členských stát  podporovat 

harmonický rozvoj hospodá ských činností ve Společenství, nep etržitý a vyvážený r st, vyšší 

stabilitu, rychlejší zvyšování životní úrovn  a užší kontakty mezi členskými státy.4 

 O ustanoveních hlavních cíl  společné zem d lské politiky se dočítáme v Části 

druhé, Hlava II Zem d lství.  

T mito cíli jsou: zvýšení produktivity zem d lství pomocí zvýšení technického pokroku a 

rozvoj zem d lské výroby, optimální využití pracovní síly. Dalším d ležitým úkolem je 

zajišt ní odpovídající životní úrovn  obyvatelstva pracujícího v zem d lském sektoru a to 

zvýšením jejich p íjm . Stabilizace trhu, zajišt ní plynulého zásobování a také zajišt ní 

dodávek spot ebitel m za p ijatelné ceny jsou taktéž nemén  d ležité body. 

 P i sepisování podmínek fungování společné zem d lské politiky se m lo dle 

smlouvy p ihlížet k n kolika fakt m. Prvním je sama povaha zem d lství, každá zem d lská 

oblast je vhodn jší pro p stování jiných druh  plodin. Zem d lství je také úzce spjato 

s hospodá stvím, zm ny se projeví i v ekonomice, proto je t eba provád t úpravy postupn . 

K dosažení všech t chto cíl  byla z ízena společná organizace zem d lských trh . Společná 
                                                           
3
  L'agriculture française depuis cinquante ans : des petites exploitations familiales aux droits à paiement 

unique. Ministére de l´Agriculture et de la Peche [online]. 2007 [cit. 2012-05-06]. Dostupné z: 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AGRIFRA07c-2.pdf 

 
4
 Smlouva o založení Evropského hospodá ského společenství. In: Zakládající smlouvy. 1ř57. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding 
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organizace trhu tak nahrazuje vnit ní systémy jednotlivých stát , pokud podle smlouvy 

poskytne členským stát m rovnocenné záruky zam stnanosti a životní úrovn  zem d lc m Ěs 

p ihlédnutím k úpravám a ke stupni vyžadované specializaceě a pokud zabezpečí obdobné 

podmínky obchodu, které do té doby existovaly na trhu vnitrostátním. 

Vzhledem ke skutečnosti, že část o zem d lství ve Smlouv  o založení Evropského 

hospodá ského společenství nebyla sepsána úpln  konkrétn , ale byly stanoveny jen cíle, 

základní principy a časové rámce, byla jednání o společné zem d lské politice obtížná. Na 

jednu stranu bychom m li podle Článku 3ř dojít k záv ru, že je d ležité zvýšit životní úroveň 

zem d lc , což p edpokládá dotování ze společného fondu a stanovení vyšších cen výrobk . 

Za tohoto p edpokladu je však nesnadné splnit cíl jiný a to zajistit nízké ceny pro spot ebitele. 

 

4.3 Reformy SZP a její důsledky 

 

Jak bude společná zem d lská politika v praxi fungovat, bylo dohodnuto 14. ledna 

1962, kdy bylo po dlouhém vyjednávání rozhodnuto Radou ministr  zahájení druhé etapy. 

Tento rok je považován za vznik SZP. Byl zaručen volný pohyb zboží, společná organizace 

trhu bude fungovat na systému garantovaných a každoročn  stanovovaných orientačních 

cenách od roku 1ř6Ř. Pokud by se ceny na trhu dostaly pod stanovenou intervenční cenu, 

intervenční sklady vykoupí od zem d lc  jejich výrobky. Ve všech zemích m la platit stejná 

pravidla, ceny byly určovány na úrovni Společenství a platily ve všech zemích stejn . 

Problémem, který jednotu cen znesnadňoval, byly kursové pohyby m n mezi sebou. Bylo 

proto t eba p ijmout opat ení známá jako zem d lská m nová vyrovnání.5 

 

 Hlavními d vody k p emýšlení o zm nách v zem d lské politice se stala p edevším 

nadprodukce. Ve snaze dosáhnout potravinové sob stačnosti, nezadržiteln  rostly náklady, 
                                                           
5
 Historie Společné zem d lské politiky. BusinessInfo.cz [online]. 2009 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/historie-spolecne-zemedelske-politiky/1000521/53178/ 
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zatímco konkurenceschopnost postupn  klesala. Odpov dnost za zem d lství byla postupn  

p enesena ze členských stát  na instituce Evropského společenství, což napomohlo sjednocení 

celého systému a pravidel. 

Již na počátku 70. let však bylo z ejmé, že systém financování SZP pot ebuje úpravy a 

dodatky, aby v bec mohl fungovat. Jako první počin z roku 1ř6Ř, který byl pojmenován 

Mansholtův plán, bylo zavedení mléčných kvót a zmrazení intervenčních cen. Tento krok se 

ale ukázal jako p íliš d razný, proto bylo tedy od n j upušt no. Znamenal však p edzv st pro 

následující reformní období.  

 Návrh ešení finanční neúnosnosti SZP byl p edložen roku 1řŘŘ na summitu v Bruselu 

Evropskou komisí v čele s Jacquesem Delorsem - Delorsův balíček. Hovo ilo se p edevším o 

snížení garantovaných cen a to takovým zp sobem snížení finanční podpory pro zem d lce, 

kdy p ekročí stanovenou maximální garantovanou úroveň produkce. Zároveň také bylo 

požadováno zvýšení p ísp vku od svých člen . Tímto aktem byly náklady SZP sníženy o 

5%.
6
 P esto tyto kroky nevedly k požadovanému snížení p ebytk  ani dostatečnému snížení 

náklad  na SZP. 

 První velká reforma SZP prob hla roku 1řř2, po p edchozích provedených analýzách 

zem d lského sektoru. Jmenuje se McSharryho reforma, podle tehdejšího komisa e pro 

zem d lství Raye McSharryho. Její vznik byl také ešením spor  probíhajících b hem 

uruguayského kola GůTT. Hlavním d vodem bylo zajišt ní vnit ního trhu pro jeho otev ení 

k 1. 1. 1993. V tomto roce také vzniká Evropské Unie. Z jednání s GůTT vyplynulo, že je 

zapot ebí vyrovnat do roku 1řř3 doposud nerovnom rné cenové hladiny mezi ES a ostatními 

sv tovými trhy. Toho bylo dosáhnuto zamezením nár stu nadprodukce, konkrétn  restrikcemi 

výrobních faktor .  

Nekonkurenceschopnost produkt  byla ešena radikáln  a to výrazným snížením 

intervenčních cen, které byly kompenzovány prost ednictvím p ímých podpor na hektar.  

Vzhledem k tomu, že náklady na SZP byly vysoké také z d vod  neefektivního vynakládání 

s financemi, nebylo možné plnit jeden z nejd ležit jších cíl  SZP – zajistit p íjmy zem d lc  

a zaručit tak jejich uspokojivou životní úroveň. Vzhledem k tomu, že velké procento 

                                                           
6
 Ochrana p írodních zdroj  a hospoda ení s nimi: Reformy SZP. Rozpočet a politiky Evropské unie: P íležitost 

pro zm nu. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-011-9. 
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zem d lc  bylo v d chodovém v ku, byl vytvo en penzijní zem d lský program, jehož cílem 

bylo snižovat zam stnanost v zem d lství p esunem pracovník  do jiných sektor . 

Dalším d vodem reformy bylo také díky snahám o zvýšení produkce používání 

nadm rného množství hnojiv a hormonálních prost edk , což značn  zvýšilo zájem 

ve ejnosti. Proto bylo zapot ebí začít se více v novat environmentální stránce zem d lství a 

zam it se spíše na kvalitu než na kvantitu produkt . Tohoto cíle bylo dosaženo finanční 

podporou p dy, která z stávala z 15 % neobhospoda ovaná, rozvojem šetrn jších zp sob  

p stování plodin a menším užíváním hnojiv.
7
 Poprvé tak není podpora zem d lc  vázána na 

výši produkce, což bylo velice d ležité. 

 Velmi diskutovaný dokument Agenda 2000 byl novou fází reformy z roku 1992. Ta 

začala vyvolávat obavy, že její p ijetí vysoce zvýší výdaje na SZP. Proto bylo prioritou 

nového finančního rámce na období 2000 – 2006 p edevším stabilizace rozpočtu SZP. 

Součástí jsou také posudky Evropské komise zemí, které se ucházely o členství, Českou 

republiku nevyjímaje. Reforma byla p ijata 15. července 1řř7 a na zasedání v Lucemburku 

bylo stanoveno, že se zem d lství má stát multifunkčním, udržitelným, konkurenceschopným 

a rovnom rn  rozptýleným po celém území členských stát . T chto cíl  má být dosaženo 

p ímými platbami, povinným dodržováním podmínek pro ochranu životního prost edí a 

možností snížení podpor, které by vedlo k finanční podpo e rozvoje venkova, tedy vzniku 

druhého pilí e SZP. Tento krok byl nezbytný vzhledem k p edpokladu, že finanční prost edky 

získané pouze ze zem d lské výroby nemohou pokrýt pot ebu oživení venkova, zajišt ní 

dostatečného počtu pracovních míst a rozdílnosti venkovských ekonomik. Do druhého pilí e 

byla ůgendou začlen na také opat ení na ochranu životního prost edí.8 

 Mezi jednotlivými reformami bylo zavedeno také p echodné období, b hem kterého se 

m ly cenové rozdíly vyrovnat a ochránit tak státy p ed nadm rnou konkurencí. Na druhou 

stranu bude podporován rozvoj zem d lství a potraviná ského sektoru. 

 Dále m lo pokračovat snižování rozpočtu SZP. Podle plánování již v McSharryho 

reform  se m lo dále pokračovat v p echodu od subvencování cen k p ímým platbám, které 

                                                           
7
 Reformy Společné zem d lské politiky. MůSOTT, ůlbert. Evropský Parlament [online]. 2012 [cit. 2013-01-

10]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_4.2.2.pdf 
8Evropská regionální fóra. Respekt Institut [online]. 2008 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 
http://www.respektinstitut.cz/wp-content/uploads/prilohy/SZP_EU.pdf 
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byly navyšovány. Tím se prost ednictvím ůgendy 2000 staly p ímé platby definitivn  

hlavním nástrojem ve ejných dotací SZP. Zároveň se m ly výrazn  snížit garantované ceny a 

místo nich podporovat zem d lce p ímo, aby bylo zajišt no v tší konkurenceschopnosti na 

trhu EU. Tyto zmín né základní cíle ůgendy 2000 a celé SZP byly dopln ny dalšími 

usneseními, jako podporovat kvalitní potraviny a ne jejich kvantitu. Snaha byla o zam ení se 

na produkci takových potravin, které žádají spot ebitelé a opustit od nadprodukce potravin, na 

které jsou vypláceny nejv tší dotace. Tímto m lo být dosáhnuto požadované stabilizace 

rozpočtu. 

 Jak bylo pravd podobn  očekáváno, strhla se b hem jednání o programu Agenda 2000 

obrovská vlna protest . N kolik tisíc francouzských zem d lc  protestovalo v Bruselu proti 

t mto zm nám, které by jim zajistily ztrátu finančních prost edk , kterých čerpali z EU 

nejvíce. Na druhou stranu ůgendu 2000 podporovaly státy, které na vyplácení finančních 

prost edk  vynakládaly nejvíce, jako Velká Británie, Dánsko, Švédsko, Itálie. Výsledkem 

protest  Francie nakonec bylo jen postupné snižování garantovaných cen jako celkový 

kompromis. 

ůčkoliv p edchozí reformy byly d ležité, žádná nem la takový efekt jako reforma 

Společné zem d lské politiky, která byla schválena 26. června roku 2003 v Lucemburku. Ta 

vznikla na žádost členských stát  EU jako revize stavu po p edchozí reform  ůgenda 2000 

v polovin  období 2000 - 2006. Pokračuje snaha o lepší konkurenceschopnost trhu EU jak ve 

sv t , tak uvnit  společného trhu, cílem bylo užší napojení na sv tový trh a dosažení v tší 

kompatibility s požadavky zemí t etího sv ta. Zároveň je také pot eba zd raznit ochranu 

životního prost edí a péči o zví ata, vzhledem k problém m s nemocemi BSE, slintavkou a 

kulhavkou, které ve ejnosti neunikly, tudíž bylo zapot ebí se více v novat i t mto otázkám, 

aby se p edešlo dalším nemocem. Nástroji pro spln ní požadovaných cíl  jsou nové pojmy a 

systémy, které byly zavedeny. 

 V tomto období také vzniká nový systém vyplácení financí zem d lc m. Jedná se o 

jednotné zem d lské platby Ěsingle farm payment), které budou vypláceny jednorázov  a 

jejich výše bude stanovována jako pr m r p ímých plateb, které zem d lec obdržel za období 

let 2000 až 2002. Tuto formu vyplácení p ímých plateb siln  podporuje WTO kv li zajišt ní 

trhu a dále povzbuzuje rušení dalších garantovaných cen, které se ješt  stále vážou k n kterým 

komoditám. Cílem je tedy splnit požadavky WTO v co nejbližším období.  
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Další novinkou bylo zavedení systému podmín nosti „cross-compliance“. Tento 

pojem znamená zavedení jistých sm rnic a p edpis  vázáných p edevším na udržování životní 

prost edí a ochranu životní úrovn  zví at. Pokud zem d lec dodržuje všechna opat ení p i 

produkci, jsou mu vypláceny dotace. D ležité je, že na p ímé platby mají nárok i zem d lci, 

kte í se rozhodnou nic neprodukovat a výše dotací se neváže na rozlohu farem či na počet 

kus  zví at. Tyto p edpisy jsou povinné pro všechny členské státy. Co se týče České 

republiky, za nedodržení jednoho ze t í prvk  cross-compliance, konkrétn  GůEC ĚGood 

ůgricultural and Environmental Conditioně m že být sankciována již od prvního dne členství 

v EU. 

Dalším krokem je odstran ní vazby podpor na zem d lskou produkci „decoupling“, 

který se op t p ibližuje spot ebiteli; zem d lci nejsou vázání výšemi dotací na produkt, který 

si vyberou produkovat, tudíž je pro n  d ležité ídit se aktuální poptávkou na trhu.  

Co se týče rozvoje venkova, na který je kladen d raz, zde je d ležitou novinkou 

takzvaná modulace. Jedná se o nalezení dalšího zdroje financí pro mén  rozvinuté oblasti 

v zem d lství, kterým jsou p ísp vky od zem d lc , jejichž farmy pobírají dotace vyšší než 

5 000 euro. Tyto farmy tedy odvádí část p ímých plateb na rozvoj venkova a ročn  budou 

vyčleňovat z t chto plateb 3 % v roce 2005, 4 % v roce 2006, 5 % v roce 2007 a od roku 200Ř 

do roku 2013 rovn ž 5 % na venkovský rozvoj.9 Tato povinnost se nevztahuje na nové 

členské státy. 

Uvedené reformy jsou p edstavením nejzásadn jším zm n SZP p ed vstupem České 

republiky do EU v roce 2004. Stále se opakuje nejd ležit jší stanovisko a to snížit finanční 

zát ž SZP na rozpočtu EU. V celkovém výsledku se tento cíl da í plnit. S dalšími 

p ibývajícími členy ale vznikají další problémy, nap íklad zmín ná nadprodukce v souvislosti 

se zavedením intervenčních cen. Proto se pozd jší reformy zam ují p edevším na rozvoj 

venkovských zem d lských oblastí, které jsou nejzaostalejší. Pro ty vznikají nové zdroje 

finančních prost edk , jako nap íklad modulace, uvedená v reform  z roku 2003. Za 

nejúsp šn jší reformu v historii SZP je považována práv  reforma z roku 2003.  

                                                           
9
 ČESKÉ ZEM D LSTVÍ V PODMÍNKÁCH REFORMY SZP EU A NÁSTROJE K JEJÍ REALIZACI: P ÍMÉ 

PLATBY A CROSS-COMPLIANCE, ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ĚPROGRAM ROZVOJE 

VENKOVA, VAV). Praha: IREAS, 2008. ISBN 978-80-86684-52-ř. Dostupné z: 
http://www.ireas.cz/download/publikace/prz_publikace.pdf 
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 V roce 2008 byla schválena kontrola stavu pro rok 200ř, která m la upevnit reformu 

z roku 2003, pokud by bylo pot eba. D vodem bylo p izp sobení reformy SZP k aktuálnímu 

stavu na sv tovém poli. Problémem byla finanční, hospodá ská a potravinová krize, závazky 

plynoucí z Kjótského protokolu o snižování emisí a kolísání cen zem d lských produkt . 

 Cílem revize reformy z roku 2003 bylo posílení úplného odd lení podpor od produkce, 

dále sjednotit výši jednotné platby na hektar podle minulých referenčních hodnot p ímých 

podpor získaných v období 2000 – 2002. Jako další cíl byla v tší podpora rozvoje venkova 

z prvního pilí e, toho bylo dosaženo úpravou míry modulace a to z 5 % v roce 2008 na 10 % 

v roce 2012. ůby se mohlo lépe rozvíjet p stování energetických plodin, bylo zrušeno 

povinné vyn tí 15 % p dy z produkce. Taktéž se naplánovalo odstran ní mléčných kvót do 

roku 2015.
10

 

 

4.4 Financování SZP 

 

Celý systém financování SZP je velice složitý a nedo ešený již od počátku, tedy od 

vzniku ímské smlouvy. 

 

4.4.1 Fungování zem delské politiky v období 1970 – 1997 

Do roku 1ř70 byla společné zem d lská politika financována z p ísp vk  členských 

stát . Tento zp sob financování se však stal neúnosným, proto byly vytvo eny zdroje nové. 

Jednalo se o tyto hlavní t i zdroje p íjm : Zem d lské dávky, cla v obchod  se t etími státy, 

p íjmy z daní členských stát . V roce 1řŘŘ byl zaveden tzv. čtvrtý zdroj rozpočtu 

společenství, který se vypočte jako podíl každého státu na hrubém domácím produktu 

společenství.11
 P íjmy z rozpočtu sloužily k financování všech výdaj  EHS. ůvšak 

zem d lská politika vždy zastupovala nejvyšší položku rozpočtu, výdaje stále rostly, což bylo 

p edm tem pozd jších reforem. 

                                                           
10

 Reformy Společné zem d lské politiky. MůSOTT, ůlbert. Evropský Parlament [online]. 2012 [cit. 2013-01-

10]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_4.2.2.pdf 
11

 Historie Společné zem d lské politiky. BusinessInfo.cz [online]. 2009 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/historie-spolecne-zemedelske-politiky/1000521/53178/ 
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Pokud celý složitý zp sob financování zjednodušíme, uvnit  EHS byl vytvo en systém 

„minimálních“ neboli „intervenčních“ cen, který funguje dodnes. Tento pojem znamená, že 

jsou stanoveny minimální ceny potravin, kterou má zem d lec garantován. Pokud by došlo ke 

snížení poptávky na trhu, Společenství vykoupí produkt za tuto cenu.  Výši t chto 

minimálních cen stanovuje každý rok Rada ministr , na které se schází minist i zem d lství 

jednotlivých členských stát . Po v tšinu času fungování společné zem d lské politiky byly 

tyto ceny zhruba o 50% až 100% vyšší, než ceny sv tové. ůby členové tehdejšího EHS 

nekupovali potraviny v zahraničí, vzniknul systém vysokých dovozních cel. Stanovení 

intervenčních cen také p isp lo ke stabilizaci trhu, což je jeden z dalších cíl  obsažených 

v ímské smlouv . V praxi to znamená, že pokud klesne reálná cena produktu pod 

intervenční cenu, EHS produkt koupí a to práv  za cenu intervenční. Díky centráln  

stanoveným intervenčním cenám p íjmy zem d lc  nevykazovaly v tší výkyvy, nebyly 

závislé na aktuální situaci na trhu, tudíž tento regulovaný systém splnil sv j cíl, zajistil 

potravinovou sob stačnost. K tomu m l sloužit Evropský zem d lský podp rný a záruční 

fond (EAGGF – European Agricultural Guidance ůnd Guarantee Fundě, který vznikl k roku 

1ř61. Byl složen z orientační a záruční sekce a jako strukturální fond sloužil k financování 

SZP do roku 2007.
12

 

Vše se zdálo být v po ádku jen na krátkou chvíli. Již brzy se začalo dosahovat 

p ebytk , nabídka začala p evyšovat poptávku. Jako první p išlo na adu hov zí maso a 

mléko, chvíli poté obilniny. Tím pádem začaly stoupat náklady Společné zem d lské politiky, 

zem d lci produkovali stále více a nem li d vod výrobu snižovat, protože se nemuseli 

obávat, že by své produkty neprodali. Evropské komise totiž slíbila, že pokud nastane 

nadbytek produkt , vše odkoupí evropské intervenční sklady. Vyplácení intervenčních cen a 

vyvážení se subvencemi do zahraničí, začalo být neúnosné. V roce 1řŘ3 dosáhlo totiž 

množství uskladn ného másla hranice 700 tisíc tun a v p ípad  mléka dokonce 1,1 milión  

tun.
13

 V roce 1řŘ4 musely být zavedeny „mléčné kvóty“, jako první výrazný zásah na trhu. 

Každý zem d lec dostal kvótu na individuální množství mléka, kterou mohl vyprodukovat.  

                                                           
12

 Evropský zem d lský garanční a podp rný fondĚEůGGě. EurActiv [online]. 2013 [cit. 2013-02-03]. Dostupné 
z: http://www.euractiv.cz/index.php?id=evropsky-zemedelsky-garancni-a-p 
13

 Historie Společné zem d lské politiky. BusinessInfo.cz [online]. 2009 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/historie-spolecne-zemedelske-politiky/1000521/53178/  
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 V roce 1řř1 vznikl Fond tržní regulace, který se od roku 1řř3 p ejmenoval na Státní 

fond tržní regulace ĚSFTRě a od roku 2000 se jmenuje Státní zem d lský intervenční fond 

ĚSZIFě. Jeho úkolem se v této dob  stala regulace zem d lského trhu. V prvních letech bylo 

pot eba trh stabilizovat a to z d vodu p ebytk  zem d lských produkt .  

 Od roku 1řř4, kdy dále pokračovala transformační politika, byl zaveden Podpůrný a 

garanční rolnický a lesnický fond. Jeho činností bylo poskytovat úv ry zem d lským 

podnik m ve form  dotací úv r , které poskytovaly obchodní banky, čímž se jednalo o 

bezúročné p jčky. Ty m ly sloužit p edevším k modernizaci technologií ve výrob . 

 V tomto období transformace byly hlavními úkoly politiky stabilizovat podnikatelský 

sektor a investovat do modernizace, k čemuž v podstat  tento fond sloužil. Díky t mto 

transformačním opat ením soukromí rolníci tvo ili do roku 1řř7 již 25 % obhospoda ované 

p dy, zbylých 75 % p ipadalo na právnické osoby. 

 Tímto tedy byla ukončena transformační politika, která m la za úkol p edevším 

navrácení státního majetku p vodním majitel m, odstátnit JZD, následovn  stabilizovat trh a 

snažit se o pokrok v odv tvích zem d lství, které byly degradovány, jako nap íklad 

ekologickou stránku siln  narušenou nadm rných používáním hnojiv a pesticid  v dob  

komunistické vlády, která po vzoru SSSR m la v podob  p tiletých plán  snahu o maximální 

možnou zem d lskou produkci. 

4.4.2 Financování SZP v období 2000 - 2006 

 V tomto období se rozpočet EU ídil podle reformní ůgendy 2000. Ta byla v roce 

2000 zrevidována s platností od roku 2004 kv li p istupujícím novým člen m východního 

rozší ení EU. V tomto období, byl také zaveden systém p ímých plateb, který v roce 2004 

nahradil platby tržní, které byly vázány na produkci. Spolu s naším vstupem do EU musela 

ČR p ijmout pravidla pro nové členské státy, které až do letošního roku 2013 mají nárok 

pouze 25 % p ímých plateb, které jsou vypláceny již stávajícím člen m EU p ed rokem 2004. 

Toho bylo docíleno na žádost starších člen  EU, p edevším Francie, kte í si stáli za 

zachováním jejich tehdejších p íjm  v zem d lství. V roce 2005 noví členové budou dostávat 

30 % p ímých plateb, v roce 2006 35 % plateb. O dalších 30 % navíc m že konkrétn  ČR 

dorovnávat výši p ímých plateb z vlastního rozpočtu nebo z prost edk  od EU určených na 
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rozvoj venkova. Celkov  výdaje na SZP v období let 2000 - 2006 pokrývaly 45 % rozpočtu 

EU.
14

 

 

 

Obr. č. 1.: Dlouhodobý vývoj prost edk  vynakládaných na zem d lský sektor 

Zdroj: Rozpočet a politiky Evropské unie, P íležitost pro zm nu 

 

4.4.3 Financování SZP v období 2007 – 2013 

 V tomto období pokračuje navyšování podílu p ímých plateb novým členským stát m 

EU. Každý rok se bude navyšovat o 10 %, tedy od roku 2007 40 % a v roce 2013 by m l 

skončit na p edpokládaných 100 %. Státy mohou dorovnávat rozdíl v tomto období o 20 %, 

zároveň nesmí p esáhnout hranici 100 % p ímých plateb. V roce 2004 p ednesl Evropský 

Parlament návrh, kdy by členské státy p evzaly v tší zodpov dnost za financování SZP 
                                                           
14

 Čeští zem d lci a společná zem d lská politika Evropské Unie. FůJMON, Hynek. Hynek Fajmon [online]. 

2006 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.fajmon.eu/docs/dokumenty/zemedelci_a_politika_EU.pdf 
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v období let 2007 – 2013. Tento krok by m l snížit výdaje rozpočtu EU o 17 – 37 %. Nakonec 

byla zamítnuta, její zavedení by bylo možné, pokud by p istoupení Rumunska a Bulharska 

výrazn  narušilo financování SZP.15
 

 Nov  vzniká Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova ĚEůFRDě, který p ebírá 

část orientační a části EůGGF. V tabulce je uveden stav čerpání prost edk  k 31. 3. 2012. 

Tabulka č. 1: Rozpočet programu rozvoje venkova na období let 2007 – 2013 a jeho pr b h 

vyplácení rozd lený na osy. 

  

Proplaceno 

  

Rozpočet PRV   

na 2007 - 2013   

mil. EUR mil. EUR %   

Osa I 858,4 467,9 54 

Osa II 1 946 1 055 54 

Osa III 641,8 307,9 48 

Osa IV 202 82,3 40 

TP 18 6 33 

CELKEM 3 666,20 1 919,10 52 

Zdroj: Ministerstvo zem d lství 

 

Finanční prost edky na zem d lství poskytují v současnosti dva fondy, jež jsou 

součástí souhrnného rozpočtu EU: Evropský zem d lský záruční fond ĚEZZFě financuje 

p ímé platby zem d lc m a opat ení k regulaci zem d lských trh , jako nap . intervence a 

vývozní náhrady, a Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova ĚEZFRVě financuje 

programy rozvoje venkova členských stát .  

Tyto fondy byly z ízeny na ízením Rady 21. června roku 2005. Toto na ízení o 

financování společné zem d lské politiky16
, vytvo ilo jednotný právní rámec pro financování 

SZP. 
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Podle pravidel finančního ízení SZP odpovídá za ízení EZZF a EZFRV Komise. 

Sama Komise však za normálních okolností finanční prost edky p íjemc m nevyplácí. V 

souladu se zásadou sdíleného ízení jsou tímto úkolem pov eny členské státy, které jej 

provád jí prost ednictvím Ř5 národních a regionálních platebních agentur. Aby mohly tyto 

platební agentury žádat o prost edky z rozpočtu EU, musí se nejprve akreditovat na základ  

kritérií stanovených Komisí. 

 Z grafu č. 2 je patrné, že procentuální podíl náklad  na SZP z EU soustavn  až na 

výjimky klesá. V budoucnu by m l tento podíl dále klesat pod stávajících 40 %. Toto však 

neznamená, že klesají skutečné náklady. Ty, jak lze vypozorovat, stále stoupají. Proto je 

snižování finanční zát že stále jeden z hlavních bod  reforem SZP. 

 

Obr. č. 2: Vývoj náklad  SZP v podílu celkových náklad  EU 

Zdroj: Euroskop 
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5 SPOLEČNÁ ZEM D LSKÁ POLITIKA A JEJÍ VZTAH K ČR  

5.1 Transformační období v zem d lské politice 1970 – 1998 

 

Zm ny, které nastaly p edevším v 70. letech, zm nili koncepci zem d lství, p edevším 

díky zavád ní JZD ĚJednotná zem d lská družstvaě, kdy zanikly malé farmy.  Tento koncept 

p evládajících podílu na zem d lské produkci malých soukromník  již obnoven nebyl. 

Program p tiletých období zahrnuje celé období od ukončení druhé sv tové války, kdy vzniká 

i SZP, až po revoluční rok 1řŘř, po kterém následuje transformace celého trhu. 

Prost ednictvím obnovení vlastnických práv se op t zvyšuje podíl vlastnictví soukromého 

sektoru v zem d lství. Vzhledem k prob hlé kolektivizaci v tomto období až do dnes doznívá 

její vliv v podob  velkých producent  v naší zemi, na rozdíl od velkého podílu menších 

rodinných farem v zemích EU. 

Pro vstup ČR do EU bylo nutné transformovat i zem d lský sektor. V 90. letech, po 

zm n  politického režimu následovaly rozsáhle restituce, které odstranily státní vlastnictví 

pozemk . Snaha byla o vrácení majetku p vodním vlastník m nebo alespoň náhradu 

znárodn ného pozemku. Tento proces bohužel v n kterých p ípadech ješt  nebyl dokončen. 

Tabulka číslo 4 udává informace o procentuálním zastoupení i hektarové rozloze jednotlivých 

druh  zem d lských podnik  v letech 1řŘř a 1řř4. Zvlášt  je d ležitý údaj za soukromé 

farmy České republiky, v roce 1989 jim p ipadlo jen 1 % a už v roce 1řř4 m la ČR nejv tší 

pr m rnou velikost zem d lského podniku z vybraných nových člen  EU. 

Tabulka č. 2: Podíl zem d lské plochy vybraných nových člen  EU rozd len do družstev, 

státních farem a soukromých v letech 1989 a 1994. 

Zdroj: Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prost edí, vlastní zpracování 

 

  Družstva Stát í far y Soukro é far y 

  1989 1989 1994 1994 1989 1989 1994 1994 1989 1989 1994 1994 

Polsko 4% 335 ha 4% 400 ha 19% 3140 ha 18% 2000 ha 77% 6,6 ha 78% 6,7 ha 

Maďarsko 80% 4179 ha 55% 1702 ha 14% 7138 ha 7% 1976 ha 6% 0,3 ha 38% 1,9 ha 

ČR 61% 2561 ha 48% 1430 ha 38% 6261 ha 3% 498 ha 1% 4 ha 49% 16 ha 

Slovensko 68% 2654 ha 63% 1665 ha 26% 5162 ha 16% 2455 ha 6% 0,3 ha 13% 1 ha 
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 Dalším krokem transformace zem d lství byla privatizace, která byla provád na z více 

než poloviny p ímým prodejem a ke konci roku 2002 byla tém  dokončena. Jednotná 

zem d lská družstva se zm nila v zem d lská družstva vlastník , která spolu se vzniklými 

obchodními společnostmi mají na dnešním trhu p evahu. 

 

5.2 Předvstupní zem d lská politika ČR 

 

 Po transformačním období nastupuje p edvstupní období, které trvalo od roku 1řřŘ a 

bylo ukončeno roku 2003, tedy p ed vstupem ČR do EU. Hlavním úkolem bylo p ipravit 

české zem d lství na vstup na evropský trh se všemi jeho podmínkami. V první ad  bylo 

d ležité zastavit ztrátovost zem d lství, které od roku 1řř0 do roku 1řřŘ p esáhlo dluh 40 

mld. Kč.17
 

 V této dob  m l po ád velký význam Státní zem d lský a intervenční fond (SZIF), 

jehož schválením v roce 2000 podle zákonu č. 256/2000 Sb. byl zrušen d ív jší Státní fond 

tržní regulace. Hlavním nástroji byly stanoveny následující body, které jsou obsaženy ve 

Zpráv  SZIF za rok 2000. 

 Podle této zprávy byly zavedeny do organizace trhu komodity, jejichž produkci bylo 

nutné regulovat. Jednalo se o mléko a mlékárenské výrobky, pšenice potraviná ská, brambory 

a prasata. Pšenice m la být vykoupena v omezeném množství za intervenční ceny, nadúroda 

brambor a p ebytek jatečních prasat m l být vy ešen subvencovanými vývozy. Co se týče 

mléka, jednalo se o p íprav  zavedení mléčných kvót. 

 V t chto letech bylo vzhledem ke stávající nestabilit  pronajato ř2 % p dy a vzhledem 

k systému dotací, které podporovaly spíše velké podniky na úkor menším, 5,2 % nejv tších 

farem obhospoda ovalo 76,4 % p dy, zorn no bylo 72 % zem d lské p dy.18
  

                                                           
17
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 Dále byl roku 2000 schválen dokument, který sm roval politiku vstupu do EU do dvou 

etap, kterými byly Revitalizace, která probíhala v letech 1999-2001 a navazující ůdaptace 

v letech 2001-2003. Ob  tyto etapy m ly za úkol dále p ipravovat ČR na vstup do EU. Mezi 

hlavní body pat ilo pokračování regulace trhu a podpora p íjm  zem d lc , zlepšení úrovn  

životního prost edí, se kterým byly velké potíže, dále modernizovat výrobní technologie 

užívané v zem d lství. Obrázek číslo 2 také ukazuje vývoj poklesu produkce a počtu 

pracovník  v zem d lství ČR. Od roku 1řř3 do roku 200ř klesl počet zam stnaných zhruba o 

polovinu. To je viditelné také z obrázku číslo 3, kde je pro srovnání uveden rok 1řř5 a 2010 a 

jsou zde všechny státy EU i s Norskem a Chorvatskem. Česká republika je daleko za 

pr m rem EU v roce 2010 a je také jedním z mála nových člen  EU, kte í se pod tento 

pr m r dostali i v roce 1řř5, což se dá považovat za úsp ch. 

 V prosinci roku 2002 prob hl Kodaňský summit, na kterém byly projednávány 

podmínky pro vstup kandidujících zemí do EU. Tato jednání prob hla úsp šn  vzhledem ke 

zm nám, které byly provedeny v ČR a jejich pr b h popsán výše. Tímto summitem byla 

zakončena složitá p edvstupní vyjednávání. K 1. 5. 2004 bylo schváleno p istoupení ČR do 

EU. 

Po vstupu ČR do EU 1. kv tna 2004 nastaly p edpokládané zm ny v hospodá ství ČR. 

Vstupem do jednotného trhu se otev ely možnosti obchodování s ostatními členy EU, kterých 

také ČR začala využívat. Zároveň však musela čelit konkurenci ostatních členských stát . 

Spolu s Estonskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Maltou, Polskem, Slovenskem 

a Slovinskem se jedná o nejv tší rozší ení EU. Tím také nutn  dochází ke zm nám v SZP, 

p edevším kv li zem d lsky zam enému Polsku a Maďarsku. ČR se také musela p izp sobit 

všem kvótám stanoveným pro produkci komodit, jež jsou obsaženy v reformách SZP. Toto 

hledisko bylo nep íznivé pro nadprodukční komodity. P i reform  společné organizace trhu 

s cukrem p išla ČR o 22,5 % kvóty cukru, a úm rn  s tím se snížila výroba cukru a plocha 

epy.19
 ČR vstupovala jako jediná do EU po teprve nedávno prob hlé velké restrukturalizaci, 

která zahrnovala i vyrovnání majetkových spor , které nejsou vy ešeny dodnes. I p esto si 

dokázala zachovat vysokou efektivitu, p ed vstupem do EU zaujala druhé místo v produkci 

                                                           
19
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spousty komodit z nov  p ipojených stát , v cukru a olejninách dokonce p edstihla i starší 

členy EU.20
  

 

 

Obrázek č. 3: Srovnání poklesu produkce a počtu pracovník  v zem d lství ČR 

Zdroj: Zem d lský svaz ČR 
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5.3 Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU Ě2004–2013) 

 

  Od 1. kv tna 2004, tedy od vstupu ČR do EU odpovídá zem d lská politika ČR všem 

sm rnicím, které provádí SZP. Byla vytvo ena koncepce, která sm ovala vývoj českého 

zem d lství dál v souladu s pravidly SZP a EU. 

 D ležitým cílem politiky SZP pro Českou republiku v období let 2004 – 2013 bylo 

snížit podíl zem d lského sektoru na tvorb  HDP. Tento proces již byl zahájen 

v transformačním období, ale bylo nutné v n m pokračovat. Úsp šn  se vedlo snižovat jak 

počet pracovník  v zem d lských podnicích o více než 5 % ročn  a dále se snižoval podíl 

zem d lství na celkové zam stnanosti v národním hospodá ství. Z 531 tisíc pracovník  v roce 

1řŘř z stalo v zem d lských podnicích v roce 2002 asi 156 tisíc pracovník .21
   

Česká zem d lská politika se p izp sobovala podmínkám  SZP EU postupn . Tohle 

reformní období m žeme rozd lit do t í etap.  

1) V prvním takzvaném vstupním období od roku 2004 až 2006 ČR bude uplatňovat 

zjednodušený systém p ímých plateb včetn  podílu kompenzací v sektoru mléka za 

snížení intervenčních cen.  

2) Druhé období pro roky 2007 až 2010 musí ČR transformovat systém p ímých plateb 

z p edchozího období.  

3) V posledním období v letech 2011-2013 má být uplatňován systém plateb 

z p edchozího období avšak s p sobením cross compliance a modulace podpor. 

 V záv rečných ustanoveních Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do 

EU (2004–2013) popisuje dopady p sobení politiky SZP.  

Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU se tedy zabývá t mito procesy a 

kroky:  

 Globální situace: chudoba, nedostatek vody a extenzivní využívání p dy, pokrytí poptávky 

rostoucí sv tové populace 
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 Evropský model zem d lství: velká nadprodukce, problémy s WTO v souvislosti 

s produkcí rozvojových zemí, produkce kvalitních potravin, udržitelnost zem d lství 

 Využívání vody v ČR, které je v pr m ru mén , než v jiných zemích EU: péče o 

povrchové a podpovrchové vody vzhledem k poloze ČR na rozvodí St ední Evropy 

 Problémy agrárního sektoru a trhu v oblasti produkce: výrobní potenciál p evyšující 

poptávku, p íjmy zem d lc  rizikov  ohroženy p írodními faktory, standardy EU pro 

pohodu zví at, nedostatečn  rozvinutý trh pro ekologické zem d lství 

 

Pro období 2007 - 2013byly vypracovány dva ídící dokumenty, kterými jsou Národní 

strategický plán rozvoje venkova České republiky, druhým je Program rozvoje venkova 

České republiky. Národní strategický plán rozvoje venkova české republiky je zásadní 

programový plán, který spojuje hlavní t i cíle politiky, kterými jsou posílení 

konkurenceschopnosti, zvýšení zájm  o ochranu životního prost edí a o posílení venkova. 

 Navazujícím dokumentem je Program rozvoje venkova České republiky, který je 

v podstat  rozvedením prvního programu do podrobn jších detail  všech opat ení a jejich 

realizace. Hlavními cíli tohoto programu je podpora rozvoje venkova aby se dostal na úroveň 

udržitelného rozvoje a to za použití vytvo ení nových pracovních míst a snahy rozvíjet 

v t chto oblastech podnikání. Dále se v programu op t uvádí zlepšení stavu životního 

prost edí, zvýšení konkurenceschopnosti českého zem d lství, ale také zlepšení úrovn  

lesnického a potraviná ského sektoru. 

 

5.4 ČR a SZP po roce 2013  
 

ČR si musí vytvo it podmínky pro vykonávání své zem d lské politiky tak, aby si 

udržela i p es svou geografickou a klimatickou nevýhodnost oproti ostatním člen m EU jistou 

konkurenceschopnost. Stále pokračuje restrukturalizace zem d lství, problémem z stávají 

zem d lsky obhospoda ované oblasti, které nejsou vzhledem ke geografickým aspekt m 

Ěnadmo ská výška a typ p dyě nejvhodn jší k p stování plodin. M la by se také snažit 

zachovat si svou vytvo enou pozici v agrárním sektoru. ČR má zájem na zachování společné 



28 

 

 

politiky, rozpad by totiž nebyl z ekonomických d vod  p íznivý ani pro ni ani pro EU. ČR 

bude podporovat také rozvoj venkova za p edpokladu odstran ní nevýhodné modulace. Česká 

vláda v srpnu roku 2011 schválila rozhodnutí Komise o snížení poskytovaných finančních 

prost edk  na SZP. V tomto p ípad  se jedná i o Program rozvoje venkova, který pat í 

k nejlépe čerpaným fond m z EU. Proti snížení poskytovaných finančních prost edk  

vystupuje nap íklad Zem d lský svaz ČR. Ten se staví na stranu českého venkova, který je 

v ČR v nevýhodné pozici.22
 Tímto krokem se stane evropské zem d lství op t mén  

konkurence schopn jší, což je pravý opak cíl  současné SZP 

Vládní p edstavitelé ČR mají zájem o zm ny v jednotlivých pilí ích v rámci SZP. Konkrétní 

návrhy zm n se týkají následujících oblastí: 

I. Pilí  SZP: P ímé platby a tržní opat ení 

 Systém p ímých plateb by m l být dle úsudku ČR zjednodušen a vyplácen pouze 

zem d lc m aktivn  vykonávajícím zem d lskou činnost. Zároveň by m ly být p ímé platby 

také součástí motivace k dodržování bezpečnosti životního prost edí. Zdrojem financování by 

určit  m la z stat pouze EU. Návrhy, které by znamenaly zavedení spolufinancování 

z národních ve ejných zdroj , ze strany ČR, nebudou podporovány. Zároveň bude vystupovat 

proti návrh m p ímých plateb, které by omezovaly svobodné rozhodování zem d lc , které 

komodity se rozhodnou produkovat. Toto se týká také stanovení maximálního limitu dotací, 

který má EU snahu zavést. Pokud by k tomuto kroku došlo, čeští zem d lci by ročn  

p icházeli o miliardy korun jen díky tomu, že v historii byly budovány zem d lské podniky a 

dodnes tvo í nadpoloviční podíl zem d lské výroby. 

 D ležitým požadavkem ČR je stále zavedení takzvaných „spravedlivých“ dotací z EU 

a to ve smyslu obdržení stejn  velkého obnosu pen z jako získávají starší členské státy 

s ohledem na rozdílnou ekonomiku v každém státu. Ze současných propočt  však vychází, že 

p estože by m la ČR stejnou výši dotací jako d ív jší členové EU, vzhledem k nov  

p istupujícím stát m by to nebyl pozitivní efekt. 
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 Co se týče tržních opat ení, práv  tato oblast by m la být modernizována, aby mohla 

efektivn  reagovat na výkyvy trhu. Cílem podpory ČR se tedy stávají kroky k vytvo ení 

bezpečnostní sít , která by ešila výkyvy cen zem d lských komodit. 

 II. Pilí : Rozvoj venkova 

 Rozvoj venkova je podle ČR hlavním prost edkem pro zvýšení konkurenceschopnosti 

zem d lství, proto by se v této oblasti m ly podpory soust edit p edevším na udržitelný 

rozvoj, což znamená dále podporovat vytvá ení nových míst a zmírnit vylidňování 

venkovských oblastí. Co se týče zmín né modernizace, ČR bude mít snahu soust edit rozvoj 

na technologie zvyšující p idanou hodnotu potravin a jejich výslednou kvalitu. Prosazována 

bude taky mimoprodukční funkce zem d lství, kam pat í nap íklad péče o životní prost edí a 

krajinu ve smyslu zajišt ní ekologické stability, snaha o zachování biodiverzity, podpora 

vzd lávání zem d lc . 

 Do budoucna Česká republika souhlasí s návrhy cíl , které p ináší Evropská Komise, 

stejn  jako se zachováním SZP jako společné politiky za fungování dvoupilí ové struktury. 

Ke stanovenému cíli EK, díky kterému by m la být více prohloubena diverzifikace činností 

na venkov , se ČR p idává s názorem, že je d ležité navázat na podporu intervencí 

Evropského sociálního fondu, který by se m l zam it na podporu zajišt ní pracovních 

p íležitostí, dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, dopravní dostupnost. K podpo ení 

zam stnanosti na venkov  by mohly p isp t činnosti s vyšší p idanou hodnotou, jako je 

nap íklad zpracováním zem d lských produkt , prodejem zpracovaných výrobk  

na lokálních trzích, diverzifikací zem d lských činností, produkcí a zpracováním biomasy.23
  

Hlavní prioritou ČR je najít zp sob, jak co nejefektivn ji čerpat finanční podporu 

z EU. S návrhem EK, se kterým ČR zásadn  nesouhlasí, je již zmín né zastropování plateb na 

základ  velikosti podniku, modulace a vzhledem ke zvýšení administrativní zát že ani 

s novým systémem vyplácení p ímých plateb. Co nejvíce omezit zastropování dotací, 

vzhledem k velikosti zem d lských podnik , které jsou z historického hlediska našeho státu 

velké a čeští zem d lci by tím pádem p icházeli o miliardy korun ročn  je pro ČR další krok. 

Podle budoucích odhad  však mají i další státy EU tendence spíše zem d lské podniky 
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koncentrovat do v tších, tudíž by se k tomuto kroku ČR, kterou by zastropování postihlo 

pravd podobn  nejvíce, nem ly bránit.24
 Je také ale d ležité brát v potaz, že u nás jsou 

nejv tší zem d lské podniky pov tšinou akciové společnosti nebo společnosti s ručením 

omezeným. Toto je velký rozdíl oproti rodinným farmám, které utvá ejí ráz venkova a 

ochraňují p írodu. Práv  tyto malé podniky jsou pro zastropování dotací a proto je tento bod 

reformy EU velmi diskutován. Nap íklad N mecko, kde rodinné farmy tvo í ř3,5 % 

zem d lských ploch, v roce 200ř bylo proti zastropování. Jako d vody uvád lo, že tehdejší 

stav vyplácení podpor velkým zem d lským podnik m je oprávn ný protože splňují všechny 

podmínky. Dále byly uvád ny další fakta, která ČR stále zastupuje v současnosti.25
 O dva 

roky pozd ji, podle informací z roku 2011 jsou pro „zastropování“ avšak v tom smyslu, aby 

byly dotace rozd lovány ne podle plochy, ale podle produkce.26
 Spolu s modulacemi navrhuje 

ČR nahradit tyto dva procesy novým nástrojem, který by umožňoval transfer financí z I. pilí e 

do II. pilí e. 

Na druhou stranu však ČR má také co nabídnout EU. Jedná se nap íklad o poznatky 

z p stování geneticky upravených potravin nebo satelitní pr zkum zem d lsky obd lávaných 

ploch. Hlavní výzvou pro ČR je splňovat a udržiteln  rozvíjet podíl obnovitelných zdroj  ve 

svém energetickém mixu a stejn  jako celá EU, snažit se snížit zát ž administrace SZP. 

V neposlední ad  je po ád d ležité zajistit si konkurenceschopnost, zvláš  p ed dovozem 

levných potravin ze zemí t etího sv ta, což se stává více a více aktuálním problémem. Ten je 

spojen také se stále rostoucí populací. 
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6 Budoucnost SZP?  

 

 Současnými otázkami ohledn  SZP je její budoucnost. Jakým sm rem se bude ubírat, 

jak bude snižovat sv j rozpočet, zm ny vyplácení p ímých plateb zem d lc m, otázka 

konkurenceschopnosti v či rozvíjejícím se t etím zemím, které požadují liberalizaci 

evropského trhu, bezpečnost potravin nebo jak bude dále podporován rozvoj venkova a 

biopotravin na našem trhu. Toto všechno je jen krátký výčet neodmyslitelných otázek, které 

provází diskuze o budoucnosti SZP. 

  

6.1 Představa Evropské Komise o budoucím fungování SZP 

 

V roce 200Ř p edstavila tehdejší komisa ka EK Mariann Fischer Boel návrhy na 

sm r budoucí SZP. P iklání se k názoru, aby se politika vyvíjela dál a nevracela se 

k p vodním pravidl m, jako je posílení intervenčních cen a up ednostňování trhu EU, jako 

navrhovala v té dob  p edsednická Francie. Podle Boelové by nem ly nástroje trhu určovat 

ceny trhu a nem lo by se vracet k um lému ízení trhu, který v minulosti vedl k vysokým 

výdaj m na rozpočtu, oslabení konkurenceschopnosti a nadprodukci. Doporučuje, aby byl 

upraven systém p ímých plateb, konkrétn  jejich lepší zacílení. Omezit už tak velkou 

závislost na spln ní norem cross compliance. Zároveň se domnívá, že budou dále p ibývat 

finanční zdroje pro podporu II. pilí e, vzhledem ke klimatickým problém m a požadavk m 

občan  na estetickou hodnotu krajiny a pot ebu vytvá ení nových pracovních míst, aby mohla 

být zachována udržitelnost venkova. 27
 

EK již v čele s Dacianem Ciolosem podala v roce 2011 Evropskému Parlamentu 

konkrétní návrhy na reformu SZP. Součástí je také nová struktura p ímých plateb prvního 

pilí e SZP, kdy k roku 2013 bude nahrazen systém jednotné platby na plochu a systém 

jednotné platby na farmu vícesložkovým systémem, který je založen na nových platebních 

nárocích. Mezi n  pat í t icetiprocentní složka ozelen ní, která bude vyplácena, pokud budou 

dodržovány její podmínky. Dále p ímé platby poskytované pouze aktivním zem d lc m a 

povinnou platbu pro malé nebo mladé farmá e, platby oblastem s p írodním znevýhodn ním.  
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Zároveň se počítá s podmín ností vyplácení cross compliance a zastropováním. P ímé platby 

ČR dosahují výše ř0 % p ímých plateb EU – 27, což činí 2Ř7 eur/ha. To také dokazuje 

následující graf. 

 

 

Obrázek č. 4: Pr m rné p ímé platby v členských ve všech státech v roce 2013 (EUR/ha) 

Zdroj: ůsociace soukromých zem d lc  ČR 

Cílem zavedení pojmu „aktivní zem d lec“ je dosáhnout toho, aby dotace nebyly 

zneužívány na nezem d lskou činnost. ůktivní zem d lec je tedy fyzická či právnická osoba 

Ěči jejich skupinyě, jejíž podíl p ímých plateb na celkových p íjmech z nezem d lských 

činností p edstavují minimáln  5 %. To však neplatí pro farmá e, jejichž p ímé platby 

v p edešlém roce nep esáhly 5000 €.28
 Problém, který nadchází je op t zvýšení 

administrativní zát že, podobn  jako v zastropování dotací. Kontrola tohoto statusu se totiž dá 

provést jen kontrolou účetnictví každého subjektu, což znamená osobní návšt vu. Tím je op t 

systém složit jší. Jak komentoval tehdejší ministr zem d lství v roce 2011 Ivan Fuksa na 

jednání se spolkovou ministryní zem d lství Ilse ůignerovou, „Definice aktivního zem d lce 

není jednoduchá, nicmén  shoda panuje v tom, že golfová h išt  ani letišt  se nedají 
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k zem d lským podnik m počítat.“29
 Na druhou stranu reaguje p edseda Zem d lského svazu 

ČR Ing. Martin Pýcha, který argumentuje tím, že mohou být vyloučeny z dotací i zem d lské 

podniky, které v minulosti svou činnost rozší ili o ekonomické aktivity, mnohdy za p isp ní 

evropských dotací. Nyní by tak o nárok na dotace p išly, vzhledem k podílu nezem d lské 

činnosti. Evropský parlament však tento problém chápe a taktéž žádá Evropskou komisi o 

návrh, že by si každý členský stát m l definovat svého „aktivního zem d lce“.30
 

Také již navrhuje konkrétní výšku rozpočtu pro časové období 2014 – 2020 a to 435, 6 

miliardy eur.
31

 Mezi časté záv ry pat í, že ačkoliv se jedná o snahu EU opravdu zm nit 

systém SZP, návrhy jsou stále jen úpravami stávajících pravidel, navíc administrativní zát ž a 

byrokracie stále stoupají. 

 

Návrhy reformy SZP „Společná zem d lská politika do roku 2020 – ešení budoucích 

problém  v oblasti potravin, p írodních zdroj  a územního plánování“, p edstavil 1Ř. 

listopadu roku 2010 komisa  pro zem d lství a rozvoj venkova v Evropské Unii, Dacian 

Ciolos. Tento dokument byl dále projednáván, byly k n mu vzneseny legislativní návrhy. 

Na úvod je d ležité íci, že se celá reforma zabývá p edevším budoucími nástroji, 

které mají sloužit ke spln ní vytyčených cíl . T mi by m la být p edevším zm na v systému 

dotací zem d lc  a to v lepším cílení podpory na základ  spravedlivých a objektivních 

kritérií. Zde se začíná diskutovat o programech „ozeleňování“ a „zastropování“, na které se 

vznáší v budoucnu mnoho jak negativních, tak pozitivních názor  a snah o jejich potlačení či 

prosazení. P edevším zastropování dotací bylo v roce 2010 bráno p edevším jako výpomoc 

malým zem d lským podnik m, nap íklad soukromým farmám. Další možností pro kvalitní 

fungování SZP byl navržen soubor nástroj  pro ízení rizik. Ten by m l zabezpečit 

jednotlivým stát m pokrytí rizik, která vznikají vzhledem ke klimatickým výkyv m a 

hospodá ské krizi, která je zodpov dná za nejisté podmínky na trhu a nestálost p íjm . Také 

je zachován dvoupilí ový systém, kde první pilí  definuje EU a který zahrnuje p ímé platby, 
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které by podle Bruselu m ly tvo it ř0 % pr m ru p ímých plateb z p edchozího období, což 

činí p ibližn  270 eur na hektar32. ůvšak jak je zmiňováno, není stanoveno ani konkrétní 

datum, kdy by ke zm n  m lo dojít. Pokud se však porovná vyplácení sice v rámci jednotné 

platby na plochu zem d lské p dy ĚSůPSě, ČR, která v roce 2010 obdržela 4060 Kč/ha, což 

činí podle tehdejšího kurzu p ibližn  160 eur/ha, o rok pozd ji, v roce 2011 už je vypláceno 

46Ř6, 50 Kč/ha33, tedy p ibližn  1Ř3 eur. Tedy zm na nastává a to k lepšímu. Druhý pilí  

taktéž stanovuje EU, ale konečné rozhodnutí p ipadá správ  členských stát . Zde pat í rozvoj 

venkova. 

 Mezi nejzásadn jší cíle SZP pat í p edevším snaha o to, držet krok s rostoucí 

populací, tedy z stat schopným v zajiš ování potravin, sob stačnosti a p edevším udržení 

konkurenceschopnosti oproti rostoucí produkci potravin ze zemí t etího sv ta. ůvšak tohoto 

cíle má být dosaženo za p edpokladu, že dojde k zachování územní rovnováhy a rozmanitosti 

venkovských oblastí a za velkého ohledu na životní prost edí.  

Komise se shodla na t ech sm rech, kterými by se m la ubírat SZP a ešit hlavní 

výzvy. T mi jsou náprava nejnaléhav jších nedostatk  SZP postupn  zavád nými zm nami, 

posun k ekologičt jší, spravedliv jší, efektivn jší a účinn jší SZP a odklon od podpory p íjm  

a tržních opat ení a naopak v tší orientace na cíle v oblasti životního prost edí.34
 

6.2 Zvyšování konkurenceschopnosti 
 

Zjednodušení administrace SZP 

 

 Další výzvou SZP je zjednodušení administrace SZP. Velkým finančním odlehčením 

je stále se snižující administrativní náklady na provozování SZP v podob  zjednodušení 
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celého systému, který ročn  vyjde stále na miliardy eur. P esn  zpracované výsledky o částce 

k dispozici nejsou, zatím se tyto údaje p epočítávají na hodinový plat ú edník  v novaný 

vyplňováním n kdy až zbytečných dokument , kterých je ohromné množství.  

V dokumentu Zjednodušená Společná zem d lská politika pro Evropu – Úsp ch pro 

všechny, z roku 200ř p edkládá Evropská komise hodnotící zprávu Evropskému parlamentu o 

zjednodušení SZP. Hlavním cílem je p edevším snížit administrativní zát ž SZP, tento proces 

probíhá úsp šn  od roku 2005. 

 ůdministrativní zát ží jsou myšleny složité procesy, které musí zem d lci 

podstupovat, aby mohli čerpat dotace. Jedná se nap íklad o spoustu na ízení, která podléhají 

nadm rnému množství organizací. Ty jsou postupn  sjednocovány, jako nap íklad sjednocení 

organizací pro jednotný trh v jednu. Také díky již n kolikaletému provád ní SZP si zem d lci 

n která pravidla a p edpisy osvojují, není tedy podstatné vynakládat finance na zahajování 

n kterých program , které již zem d lci znají, p íkladem mohou být jednotné platby. 

Zjednodušení se týká i postupu podávání žádostí. Všechny údaje jsou podrobn  zve ejn ny ve 

Studii o administrativní zát ži. 

 Dalším zjednodušením je omezení licenčních povinností na dovoz na mén  jak p tinu, 

čímž se ušet í na správních nákladech na zpracování dokument  pot ebných k dovozu nebo 

vývozu produkt . Pro zlepšení komunikace mezi Komisí a členskými státy byly vylepšeny 

také informační technologie v podob  Informačního systému pro ízení a sledování 

zem d lského trhu ĚISůMMě.  

 

6.3 Kontroverzní témata nové reformy z pohledu ČR 

 

 Rešerše názoru k „zastropování“ dotací 

 

 Dalším kontroverzním bodem p ipravovaných zm n se stává „capping“, neboli 

„zastropování“ p ímých plateb, jejichž velikost se bude určovat již nikoliv jen podle 

hektarové velikosti, ale podle velikosti podnik . Jedná se program, který, pokud by vstoupil 

v platnost tak, jak jej navrhovala EU, by ČR uškodil. Podle dat Evropské Komise máme 
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nejv tší pr m rnou vým ru zem d lsky využívané plochy na podnik v rámci celé EU. Jedná 

se o Řř hektar , což je oproti Itálii, Polsku a ecku s pr m rem nep esahujícím ani 10 hektar  

velký rozdíl.35
  

Je tedy p irozené, že se práv  ČR angažuje na zamítnutí nebo alespoň zmírn ní 

prvoplánového zastropování nejvíce. Mohlo by se také stát, že se farmy začnou účelov  d lit 

na menší, jen aby mohly „dosáhnout“ na co nejv tší podporu, íká europoslanec ODS Hynek 

Fajmon ze zem d lského výboru Evropského Parlamentu. Nesouhlasný názor p idává i 

ůgrární komora a její viceprezident Bohumil Belada, který vznáší argument za velké 

zem d lské podniky: „ůktivn  hospoda í v zem d lství, splňují všechna pot ebná pravidla 

agrární politiky EU stejn  jako ostatní podniky, a tím zcela naplňují podmínky pro vyplácení 

p ímých plateb v plné výši."36
 Podporu pro zamítnutí zastropování a zároveň i pro zmírn ní 

podmínek ozeleňování máme i od Velké Británie. Ministr zem d lství Petr Bendl se na 

bilaterálním jednání s ministrem Jimem Paicem, ministrem zem d lství a potraviná ství 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska dohodl na spolupráci ohledn  

prosazování shodným zájm . Podle obou ministr  jsou kroky EU ohledn  ozelen ní a 

zastropování spíše krokem zp t p edevším v otázce administrativní zát že. Ta by se se 

zavedením t chto program  rozhodn  nesnížila, jak je plánováno, práv  naopak, bylo by 

pot eba zavést nové další kontroly, které musí být administrativn  podloženy.37
 K tomu 

dodává také nám stek ministra zem d lství Juraj Chmiel: „Pokud jde o p edb žné hodnocení 

návrh , z pohledu MZe, jsou spíše zklamáním, protože nep inášejí žádné podstatné 

zjednodušení SZP, ani zásadn jší p ínos v její transparentnosti. Také významn  nesnižují 

byrokracii a administrativní náročnost a nezvyšují konkurenceschopnost evropských podnik  

v či t etím zemím.“38
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 Úskalí a p ínosy reformy zem d lské politiky EU: pohled. Euroskop [online]. 2012 [cit. 2013-01-07]. 
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Dosavadní vyjednávání ze strany ČR zatím v roce 2011 p ineslo částečný úsp ch, 

zastropování bylo nastaveno odstupňovanou variantou, která zohledňuje zam stnanost na 

farmách. Toto by m lo na hospodá ství ČR daleko menší dopad než p vodní plán. Prost edky, 

které byly získány ze zastropování také z stanou v daném stát  a p evedou se do oblasti 

rozvoje venkova. P esto ale dále ČR nepodporuje celý proces vzhledem k tomu, že má i 

nadále negativní dopad na české zem d lce. Dalším úsp chem ze stran ČR, který sm uje 

proti zastropování bylo získání blokační minority deklarací, kterou roku 2011 podepsala ČR, 

Itálie, N mecko, Rumunsko, Slovensko a Velká Británie.39
 

 

Rešerše názorů k procesu „ozeleňování“ v reform  SZP pro období 2014 – 2020. 

  

V íjnu roku 2011 p edstavila Evropská komise návrhy na reformy SZP na období let 

2014 - 2020. D vodem je zastaralé referenční období pro výpočet p ímých plateb z roku 2000 

- 2003, tudíž je pot eba p ehodnotit stávající situaci a snažit se aktuáln  zacílit finance na 

pot ebná odv tví. Také je pot eba, aby Společná zem d lská politika byla více transparentní, 

v budoucnu se počítá s v tší spoluprací s ostatními politikami. Hlavními cíli této reformy je 

stále zvyšovat konkurenceschopnost, sbližování p ímých plateb jednotlivých člen  EU.  

P ichází také s novým pojmem, který od zem d lc  sklidil kritiku ihned – 

„ozeleňování“, které nese i název greening. Na jeho proces by m lo jít 30 % p ímých plateb, 

které jsou podmín ny napln ním t chto požadavk : udržování trvalých porost , st ídáním 

plodin na obd lávané p d  Ěst ídání alespoň t í druh  plodin, kdy dva z nich musí zem d lec 

p stovat alespoň na 5 % obd lávané plochy, a t etí na ploše ne v tší než 70 %ě, udržováním 

alespoň 7 % zem d lské p dy v neobd lávaném stavu Ějde nap . o okraje polí, stromové 

porosty, p du, která leží ladem, krajinotvorné prvky, biotopy nebo zalesn ná územíě40
. Tento 

proces není pro zem d lce povinný, tudíž nehrozí sankce za nepln ní tohoto požadavku. 

Kladn  se k tomuto kroku vyjád ily jen neziskové organizace, které shledaly proces konkrétn  

v zachování 7% p dy ladem za ochranu biodiverzity. Názory ostatních jsou odlišné a to 
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vzhledem k situaci, kdy je pot eba za adit obnovitelné zdroje jako součást energetického mixu 

každé zem  a je tedy pot eba p stovat energetické plodiny na „každém volném kousku“ p dy. 

Jako t etí k tomuto kroku vystupují ekologické organizace, kterým ozeleňování, konktrétn  

st ídání p stování t í plodin nep ijde dostatečn  p ísné na to, aby se zastavila devastace p d 

p stováním monokulturních plodin. 

Na úrovni EU má pochybnosti o ozeleňování také náš europoslanec Robert Dušek, 

který vznesl obavy o zajišt ní konkurenceschopnosti a nad zvyšováním cen za potraviny, 

pokud tento proces spolu se zastropováním p ímých plateb vejde v platnost a nebude 

revidován. Dacian Ciolos ale daných 7 %, které by m ly být ponechány ladem, obhajuje 

od vodn ním, že na této p d  mohou být nap íklad p stovány stromy, které mohou sloužit 

jako ochrana proti v tru. Tudíž tato plocha nez stane nevyužita jen tak pro nic za nic.
41

 

Nejlépe názor na ozeleňování pro Českou republiku vystihuje názor ůgrární komory 

ČR, konkrétn  pana Jana Veleby, který íká: „Osobn  si nedovedu p edstavit, že by se v 

Polabí nebo na Hané p estalo takové procento zem d lské p dy obd lávat.“42
 

 

6.4 Podpory pro aktivní zem d lce, pro drobné zem d lce a mladé farmáře  
 

Názor OECD 

 

 Mezinárodní Organizace pro hospodá kou spolupráci a rozvoj podobn  jako EK 

reaguje na snahu Francie o znovuobnovení podpor intervenčních cen a s tím spojený 

diferenciovaný trh EU. Tento názor od vodňuje tím, že už jen z principu je tento postoj 

nespravedlivý i v rámci EU, kdy velcí farmá i dostávají více podpor než malí, kte í logicky 

pot ebují podpory nejvíce. Zároveň dodává, že p ímé platby odvozené od historického p íjmu 

farmá  jako kompenzace za zrušení tržních cen, je taktéž v či malým farmá m 
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07]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/139296-brusel-meni-zemedelskou-politiku-

dopady-pociti-i-cesti-farmari/ 

42
 Reforma SZP nep ináší podle ministra Bendla zjednodušení, ale v tší zát ž. EurActiv.cz [online]. 18. 4. 2012 

[cit. 2012-05-06]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/print-version/clanek/reforma-szp-neprinasi-podle-

ministra-zjednoduseni-ale-vetsi-zatez-009827 



39 

 

 

nespravedlivé a to protože zajiš ují finanční prost edky do budoucna op t t m velkým. OECD 

dále podporuje WTO a jeho jednání sm rem k liberalizaci trhu EU a podporuje v tší finanční 

zam ení na II. pilí  SZP. Navrhuje nap íklad vytvo ení environmentálních benefit  pro 

produkci kvalitních a zdravotn  nezávadných potravin nebo restrukturalizaci a inovaci 

komerčních producent  tak, aby byla zachována konkurenceschopnost, ale p itom pln ny 

požadavky na ochranu životního prost edí.  

OECD doporučuje v rámci plánování systému rozd lování podpor variantu, která je 

užívaná a funguje v zem d lských politikách jiných stát . Základem je vytvo ení programu, 

které p íjmy stabilizují namísto trvalé podpory. Jako p íklad uvádí kanadské stabilizační 

programy, které poskytují farmá m kompenzační platbu, jestliže jejich p ísp vek na úhradu 

klesne pod Ř5 %. Pravidla jsou však nastavena tak, že jestliže farmá  v referenčním období 

dosahoval nízké produkce, dostane také nízké kompenzace43
 

 

6.5 Globální pohled na budoucnost SZP 

 

Pokud se podíváme na budoucnost zem d lské politiky celosv tov , nejv tším jasným 

problémem je rychle rostoucí populace. Ta m že zap íčinit nejen vyšší poptávku po 

surovinách na celém sv t , ale vzhledem k vysp losti EU v tší počet p ist hovalých obyvatel 

do EU a tedy vyšší poptávku po surovinách p ímo v EU. Toto však nemusí znamenat vyšší 

odbyt pro zem d lce v EU, ale nastoupení t etích zemí, jakožto levn jších producent  

potravin a tedy velkých konkurent . Dovoz surovin ze t etích zemí také zásadn  snižuje 

konkurenceschopnost zem d lc  EU.  

 Dá se také očekávat r st ceny zem d lských produkt  v d sledku stále čast jších jak 

klimatických výkyv , tak ekonomické situace. Dalším možným faktorem je zm na myšlení 

zem d lc , malé rodinné farmy mohou postupn  zanikat a vytvá et se koncentrované 

podniky. Toto vše musí brát SZP v potaz jako výzvu pro p izp sobení politiky na další období 

2013 – 2020 a už v této dob  se na budoucí problémy p ipravit. 
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7 Rešerše názorů k novým vybraným pravidlům Společné zem d lské 

politiky EU od roku 2014  

 

7.1 Rešerše názorů k procesu „ozeleňování“ v reform  SZP pro období 2014 

– 2020. 

  

V íjnu roku 2011 p edstavila Evropská komise návrhy na reformy SZP na období let 

2014 - 2020. D vodem je zastaralé referenční období pro výpočet p ímých plateb z roku 2000 

- 2003, tudíž je pot eba p ehodnotit stávající situaci a snažit se aktuáln  zacílit finance na 

pot ebná odv tví. Také je pot eba, aby Společná zem d lská politika byla více transparentní, 

v budoucnu se počítá s v tší spoluprací s ostatními politikami. Hlavními cíli této reformy je 

stále zvyšovat konkurenceschopnost, sbližování p ímých plateb jednotlivých člen  EU.  

P ichází také s novým pojmem, který od zem d lc  sklidil kritiku ihned – 

„ozeleňování“, které nese i název greening. Na jeho proces by m lo jít 30 % p ímých plateb, 

které jsou podmín ny napln ním t chto požadavk : udržování trvalých porost , st ídáním 

plodin na obd lávané p d  Ěst ídání alespoň t í druh  plodin, kdy dva z nich musí zem d lec 

p stovat alespoň na 5 % obd lávané plochy, a t etí na ploše ne v tší než 70 %ě, udržováním 

alespoň 7 % zem d lské p dy v neobd lávaném stavu Ějde nap . o okraje polí, stromové 

porosty, p du, která leží ladem, krajinotvorné prvky, biotopy nebo zalesn ná územíě44
. Tento 

proces není pro zem d lce povinný, tudíž nehrozí sankce za nepln ní tohoto požadavku. 

Kladn  se k tomuto kroku vyjád ily jen neziskové organizace, které shledaly proces konkrétn  

v zachování 7% p dy ladem za ochranu biodiverzity. Názory ostatních jsou odlišné a to 

vzhledem k situaci, kdy je pot eba za adit obnovitelné zdroje jako součást energetického mixu 

každé zem  a je tedy pot eba p stovat energetické plodiny na „každém volném kousku“ p dy. 

Jako t etí k tomuto kroku vystupují ekologické organizace, kterým ozeleňování, konktrétn  

st ídání p stování t í plodin nep ijde dostatečn  p ísné na to, aby se zastavila devastace p d 

p stováním monokulturních plodin. 
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Na úrovni EU má pochybnosti o ozeleňování také náš europoslanec Robert Dušek, 

který vznesl obavy o zajišt ní konkurenceschopnosti a nad zvyšováním cen za potraviny, 

pokud tento proces spolu se zastropováním p ímých plateb vejde v platnost a nebude 

revidován. Dacian Ciolos ale daných 7 %, které by m ly být ponechány ladem, obhajuje 

od vodn ním, že na této p d  mohou být nap íklad p stovány stromy, které mohou sloužit 

jako ochrana proti v tru. Tudíž tato plocha nez stane nevyužita jen tak pro nic za nic.45
 

Nejlépe názor na ozeleňování pro Českou republiku vystihuje názor ůgrární komory 

ČR, konkrétn  pana Jana Veleby, který íká: „Osobn  si nedovedu p edstavit, že by se v 

Polabí nebo na Hané p estalo takové procento zem d lské p dy obd lávat.“46
 

 

7.2. Svaz ekologických zem d lců PRO-BIO 

 

Ekologicky orientované organizace razantn  odmítají krácení výdaj  SZP. V tiskové 

zpráv  z b ezna roku 2012 organizace uvádí fakt, že je pot eba v reform  SZP nekrátit 

finanční prost edky na SZP, ale lépe jich využívat. Navrhuje poskytovat podpory vztažené 

nikoliv k plošnému rozsahu zem d lských podnik , ale vázat je k jejich objemu produkce. 

S tímto krokem souhlasí i Ministerstvo zem d lství. Toto by mohlo znamenat problém 

v pln ní plánu „ozelen ní“, který je součástí reforem SZP po roce 2013. 

 Jak doplnil prohlášení Kate iny Nesrstové Milan Kou il, který také p sobí v PRO-BIO 

Svazu ekologických zem d lc :  „Sedláci, hospoda ící na ekofarmách, svou činností chrání 

p du p ed erozí a zvyšují její úrodnost, pomáhají k vyšší čistot  ovzduší a vod, nezat žují 

životní prost edí pesticidy. Zároveň svým p ístupem podporují biodiverzitu nebo často 

využívají staré plodiny nebo plemena zví at, čímž ochraňují a uchovávají genofond 
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apod.,“47
 funkce ekologického zem d lství dnes již není pouze produkce nezávadných 

potravin.  

 Názory Kate iny Nesrstové a celého PRO-BIO Svazu ekologických zem d lc  

podporuje také ministr zem d lství Petr Bendl, který se k tomuto tématu vyjád il v dubnu 

tohoto roku: „Shodli jsme se, že nový systém výplaty p ímých plateb založený na platebních 

nárocích nepovažujeme za krok sm rem ke zjednodušení. Proto musíme p echod a 

implementaci platebních nárok  ádn  diskutovat a dob e se na n j p ipravit,“48
. Tato pravidla 

by m la být zavedena v roce 2014. Evropská komise ješt  p ipojuje další zm nu, že podle 

nového systému financování získají podporu jen takzvaní aktivní zem d lci, jimiž jsou 

myšleni ti, kte í aktivn  provozují zem d lskou činnost. 

 

7.3 Postoj starých členských států k budoucnosti SZP 

 

Názory členských stát  na budoucnost SZP se rozcházejí. Jasným p íkladem m že být 

Francie, která jako p edsednický stát v roce 2008 a zároveň nejv tší p íjemce podpor 

z rozpočtu EU vypracovala návrh na budoucí kroky SZP. Jejím cílem bylo vrátit se zp t 

k používání nástroj  k zajišt ní trhu a to intervenčním cenám a up ednostňování trhu EU 

spolu s regulacemi a ochran  p ed konkurencí t etích stát . Vzhledem k tomu, že toto je krok 

zp t a navíc v rozporu s jednáním s WTO o liberalizaci trhu, bylo od tohoto návrhu upušt no. 

Dokument se taktéž setkal s odporem ostatních člen  EU. N mecko p idává názor, že je t eba 

zachovat stávající systém p ímých plateb, které mají být kompenzací farmá m za vyšší 

nároky na kvalitu produkce oproti t etím stát m. Tento požadavek je podle n j nutné obhájit 

na jednáních s WTO.
49

 Čím však p isp li pozitivn  k návrh m na budoucnost SZP bylo 

vyjád ení k re-nacionalizaci SZP. V praxi by to znamenalo, že jednotlivé státy by dotovaly 

své farmá e z vlastních rozpočt , což by pozm nilo obraz společné konkurenceschopnosti 
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člen  EU, vzhledem k rozdíl m ve finančních možnostech jednotlivých stát  a tím pádem 

možnému um lému navyšování konkurenceschopnosti jednotlivc .50
 

Záv rem je tedy z ejmé, že Francie a N mecko jako staré členské státy mají zájem na 

zachování p ímých plateb a odmítají krácení rozpočtu SZP. To dokládá i dokument vydaný 

t mito členy, který uvádí, že je nemožné zavést jednotný tarif p ímých podpor pro všechny 

členské státy a to vzhledem k rozdílné finanční pozici stát  v rozpočtu EU. Tudíž tyto dva 

státy žádají o vyplácení podpor podle toho, kolik jaký stát p ispívá do rozpočtu EU. Tento 

názor jednoznačn  opomíjí koncept finanční solidarity mezi státy EU. Proti tomuto však 

vystupuje Velká Británie, která ačkoliv pat í do stejné skupiny člen  EU, reaguje na tyto 

požadavky negativn . Ministryni zem d lství Caroline Spelmanové se nelíbí fakt, že by si 

jednotlivé státy mohly diktovat podmínky.51
 

 

Záv ry k SZP v nastávajícímu období 2013 – 2020 

 

 Všechny návrhy budou ješt  dále projednávány na národní úrovni, na úrovni Evropské 

Komise, Evropského Parlamentu a Rady ministr . Je z ejmé, že v tšina z nich není konečná 

vzhledem ke kritice, která se na zm ny snáší ode všech členských zemí. Shodují se, že je 

d ležité podrobn  vypracovat návrhy na zm ny ve II. pilí i a znovu prozkoumat možnosti 

zm n v nov  vznikajícím systému vyplácení podpor v I. pilí i. Celkov  bylo podáno 7 400 

pozm ňovacích návrh , což je rekordní číslo v historii Evropského Parlamentu k jednomu 

legislativnímu balíčku, což také nutí EU k zamyšlení.52
 Schválení se p edpokládá nejd íve na 

první pololetí roku 2013.
53
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Negativní pohledy na Společnou zem d lskou politiku EU „zvenčí“ 

 
Vzhledem ke stálému snižování počtu zam stnaných v zem d lství jak v ČR, tak 

v dalších členských státech EU, mnoho občan  p estává mít p ehled o SZP, spíše jim p ijde 

celé odv tví zem d lství jako n co „cizího“. P itom se jedná o jedinou opravdovou politiku 

EU, vzhledem k vlastnictví EU, které ji i financuje a reguluje. 

Pravda je, že občan m nových členských stát  by nem l být negativní názor brán 

p íliš za zlý. Francie, která si diktovala p ed vstupem nových člen  v roce 2004 diskriminující 

podmínky pro p ijetí nízkým podílem vyplácení p ímých plateb, spolu s často nesmyslnými 

na ízení regulací, které mnoho zem d lských subjekt  zlikvidovali, p edevším v p ípad  

p istoupení Rumunska a Bulharska, moc dobrý dojem neud lala. 54
 

Další negativní postoj SZP zaujímá v kontextu s t etími státy, konkrétn  s nejchudšími 

státy ůfriky, ůsie, Latinské ůmeriky. Ty požadují v čele s WTO liberalizaci trhu EU, 

p edevším snížení nebo dokonce zrušení dovozních cel. K tomuto kroku EU nep istoupila. 

V minulosti b hem n kolika dlouhých jednání v Uruguay, Dohá, Postupimi se poda ilo 

vyjednat jen snížení dovozních cel a to pouze pro nejchudší státy sv ta. P estože EU chrání 

sv j trh stejn  jako jiné zem d lské politiky sv ta, ze strany WTO je kritizována nejvíce.55
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8 Diskuse 

 

Jsem toho názoru, že Společné zem d lská politika je nezbytnou součástí Evropské 

Unie. Počátky jejího vzniku byly p irozenou reakcí na aktuální d ní na sv tovém poli. 

ůčkoliv základy z stávají nem nné, systém se neustále obnovuje a snaží se za pomoci 

reforem a nových program  p izp sobit požadavk m trhu a životního prost edí.  

Myslím si, že reformy, které vstoupily dodnes v platnost a o kterých se zmiňuji, jsou 

účinné, avšak jejich koncepce by mohla být zvolena voln ji tak, aby si každý členský stát EU 

mohl vytvo it konkrétní úpravy dle svých geografických a ekonomických možností, aby pro 

n j byly zm ny nejefektivn jší. Toto se nap íklad týká aktuálního problému se zastropováním 

dotací. Česká republika poznamenaná vládou komunist , která m la pot ebu zem d lské 

plochy sdružovat do jednotných velkých ploch, které mnohdy p etrvaly do současnosti, má 

s tímto programem problém. P išla by totiž o dotace, které by se m ly nov  vym ovat podle 

velikosti podniku a na tyto velké plochy, které tvo í více než polovinu české zem d lsky 

využívané p dy, by se nevztahovaly. Dle mého názoru je ale d ležit jší soust edit se a 

podporovat podniky menší, rodinné farmy protože velké podniky beztak pat í velkým 

akciovým společnostem nebo společnostem s ručením omezeným. Stejn  tak si myslím, že je 

pot eba podporovat mladé zem d lce, jelikož zem d lská činnost bývá povoláním spíše 

rodinným, vycházející z tradice. EU by m la více motivovat mladé lidi k práci v tomto 

odv tví, a  už vyššími p ísp vky, což už d lá, tak nap íklad snahou o modernizaci tohoto 

oboru.   

Zároveň velice souhlasím se snahou o zjednodušování SZP, p edevším snižování 

administrativní zát že. N které dotazníky a ustanovení jsou díky n kolikaletému p sobení 

SZP tak zavedená, že jejich vyplňování a nutnost provozovat takové množství organizací jako 

doposud, zabere spoustu placeného času ú edník  a zem d lc  EU. Je t eba myslet na životní 

prost edí, k administrativ  pat í obrovské množství spot ebovaného papíru. Podle m  ud lala 

EU se snahou o snížení administrativní zát že krok zp t, když p ednesla dosavadní návrh 

podoby program  zastropování a ozeleňování. Fungování t chto program  se neobejde bez 

nových kontrol a povolení, tudíž administrativní zát ž vzroste. 
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Do budoucna bych doporučila, aby se EU nap íklad zam ila na v tší kontrolu toho, 

kam putují dotace a kdo je čerpá, než navyšovat rozpočet, který je už tak p íliš vysoký. Pokud 

bych m la íct, na jakou oblast by se m la budoucí SZP zam it, určit  bych navrhla podporu 

produkce biopotravin, regionálních potravin a kontrolu potravin kv li zdravotní nezávadnosti. 

Snažila bych se posílit konkurenceschopnost a to nap íklad lepší a efektivn jší komunikací 

mezi jednotlivými státy, snahou o propojení se a spolupráci. 
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9 Záv r 

 

V této práci jsem se snažila popsat systém Společné zem d lské politiky od jejího 

vzniku, p es současnost až k výhled m do budoucna. Celou tuto politiku je obtížné pochopit, 

za cíl této práce jsem si stanovila její zp ehledn ní, složitý vývoj a aktuální d ní vzhledem 

k nov  p ipravovaným reformám.   

D ležité je vyzdvihnout hlavní stanovené cíle politiky, které byly obsaženy ve 

smlouv  o založení Evropského hospodá ského společenství. T mito cíli jsou: zvýšení 

produktivity zem d lství pomocí zvýšení technického pokroku a rozvoj zem d lské výroby, 

optimální využití pracovní síly, zajišt ní odpovídající životní úrovn  obyvatelstva pracujícího 

v zem d lském sektoru a to zvýšením jejich p íjm , dále stabilizovat trhy, zajistit plynulé 

zásobování a také zajistit spot ebitel m dodávky za p ijatelné ceny. Tyto vytyčené body vedly 

k potravinové sob stačnosti člen  ES a fungování na společném trhu. Již od počátku 

poukazuji na složitost a nejednotnost SZP a to z d vodu snahy o vytvo ení jednotných 

pravidel pro všechny členy. Problém je nap íklad geografická poloha jednotlivých stát  a 

jejich klima, historické p edpoklady k zem d lské činnosti nebo také rozdíl kursovních 

pohyb  m n mezi sebou v p ípad  vytvo ení společného trhu. Financování SZP v bec je od 

počátku problém, který je provázen reformami až do současnosti. Dalším d ležitým faktorem 

je rozvoj zem d lského sektoru v každém stát  a podíl obyvatelstva zam stnaném 

v zem d lství. 

Tato práce se také zabývá zem d lskou politikou ČR, u které jsem sledovala její vývoj 

od konce druhé sv tové války, podobn  jako v p ípad  SZP. Tento vývoj je vzdálen jší 

ostatním člen m EU, vzhledem ke komunistické vlád  byly napáchány tém  nevratné 

ekologické škody v podob  budování Jednotných zem d lských družstev. Ty jsou pro náš stát 

charakteristické i po zrušení v devadesátých letech do dnešní doby, proto Vláda ČR stále 

odmítá p istoupit na zastropování dotací. 

V současnosti se jedná o nové podob  SZP, je pot eba ji stále p izp sobovat m nícímu 

se trhu a požadavk m spot ebitel , ale zároveň se snažit o zachování životního prost edí. 

Tento úkol není nejjednodušší, vzhledem ke stále se rozr stající populaci a požadavk m na 

p stování energetických plodin. Spolu s novým programem ozelen ní, kdy by nov  m lo být 

ponecháno 7 % p dy ladem, je pro zem d lce a instituce EU stále obtížn jší najít společné 
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ešení. Nová pravidla SZP pro období 2014 – 2020 jsou vyjednávána už od roku 2010, kdy 

byl ze strany EU tehdejším komisa em pro zem d lství a rozvoj venkova Dacianem Ciolosem 

p edstaven první návrh. 
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10 Summary 

In this thesis I have tried to describe the system of the Common Agricultural Policy 

from the initial formation to the present state and future prospects. It is rather difficult to 

comprehend this policy and the aim of my thesis is a clarification of the policy and its 

complicated development and current situation in a view of the newly prepared reforms. 

It is essential to highlight the main stated objectives of the policy contained in the 

European Economic Community treaty. These objectives are: increase of the agricultural 

productivity by enhancing the technological progress and the development of agricultural 

production, optimum utilization of manpower, ensuring an adequate living standard of the 

population working in the agricultural sector by elevating their income, market stabilization, 

ensuring continuous supply and reasonable prices of the supplies for the consumers. These 

objectives resulted in food self-sufficiency and market co-operation of the EC members. I feel 

obliged to point out the complexity and disunity of CAP due to an effort to create uniform 

rules for all members. Some of the problems are for example the geographic location of the 

countries and their climate, historical dispositions for the agricultural production or different 

currency exchange rate movements considering institution of the common market. The CAP 

funding has been a problem from the beginning and it has been repeatedly reformed. Another 

crucial factor is a different development of the agricultural sector in each country and the 

number of population woking in agriculture. 

This thesis also deals with the agricultural policy in Czech Republic whose progression 

I've tracked since the end of World War II by analogy to my observation of CAP. This 

development is significantly different from the other EU countries, because the former 

communistic regime had inflicted almost irreversible ecological damages by establishing the 

Agricultural Production Communities. Some features of these units have prevailed until today 

even though they've been formally discontinued in the nineties and it is a reason why the 

Czech government refuses to accept the grant capping. 

Currently there have been negotiations about a new shape of CAP. It is necessary to 

adapt the policy to the changing market and consumer requirements and preserve the 

environment at the same time. This task is intricate given the population growth and the 

energy crops production demand. The new go-green program, which says to leave out 7% of 

the soil, makes it even more difficult for the farmers and EU institutions to find united 

solution. The new CAP regulations for 2014-2020 have been negotiated since 2010 when EU 
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presented the the first draft by Dacian Ciolos, the former commissioner for agriculture and 

rural development. 
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