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SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA (SZP) PO ROCE 2013

V roce 2013 skončila pátá významná reforma společné zemědělské politiky (SZP): byla
zveřejněna nová nařízení a postupně jsou přijímány akty v přenesené pravomoci. Podmínky
provádění prvního pilíře nové SZP členskými státy byly zveřejněny a programy rozvoje
venkova v současné době schvaluje Evropská komise.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 38 až 44 SFEU, základní akty a víceletý finanční rámec: viz dokumenty 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 a 5.2.6.

2014, ROK PŘECHODU OD DŘÍVĚJŠÍ K NOVÉ SZP

Rok 2014 byl pro Unii rokem institucionální obměny (období 2014–2019), a to zejména pro
Evropský parlament vzhledem k tomu, že se v květnu konaly evropské volby. Rok 2014 byl
rovněž přechodným obdobím pro SZP, neboť členské státy v jeho průběhu připravovaly nová
ustanovení této politiky, jež jim ponechávají značný manévrovací prostor. Budou tak přijímat
klíčová rozhodnutí, např. o systému vnitřního sbližování přímých podpor, o úrovni vázaných
plateb nebo o tom, zda zavedou redistributivní platby (viz tabulka níže). Zároveň byly v souladu
s rámcem stanoveným novým nařízením vypracovány programy rozvoje venkova. Přechod od
dřívější k nové SZP byl navíc zajištěn prostřednictvím nařízení (EU) č. 1310/2013. Většina
ustanovení nové SZP vstoupila v platnost dne 1. ledna 2015.

SZP V ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NA ROK 2017

Rozpočet Unie na rok 2017 (Úřední věstník L 51 ze dne 28. února 2017) počítá s celkem 152,9
  mld. EUR v prostředcích na závazky (v běžných cenách). Přímé platby představují 25,9 %
prostředků na závazky na rok 2017 (39,6 mld. EUR) a opatření na rozvoj venkova 9,3 % (14,3
  mld. EUR). Z celkového hlediska tedy SZP v roce 2017 představuje 37,6 % rozpočtu Unie
(57,5 mld. EUR).

PROVÁDĚNÍ NOVÉ SZP

Základní nařízení pro novou SZP byla zveřejněna v prosinci 2013. Poté připadl Komisi úkol
vypracovat akty v přenesené pravomoci, které jsou nelegislativními akty s obecnou působností,
jimiž se doplňují nebo mění některé jiné než podstatné prvky základního aktu (viz dokumenty
1.3.8 a 5.2.1). První soubor aktů v přenesené pravomoci přijala Komise v březnu 2014 a poté
jej předložila Radě a Parlamentu k přezkumu. Akty v přenesené pravomoci mohou vstoupit
v platnost pouze tehdy, pokud Parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců (již lze
jednou prodloužit) žádné námitky. Zejména v reakci na výzvy Evropského parlamentu přijala
Komise v dubnu 2014 prohlášení, v němž se zavázala vyhodnotit plnění povinností spojených
s plochami využívanými v ekologickém zájmu jeden rok po jejich zavedení. Toto hodnocení

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.1.pdf
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stále probíhá. Další akty v přenesené pravomoci byly přijaty později (například nařízení
v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/560 o systému povolení pro výsadbu révy z dubna 2015)
nebo se připravují. Komise dále pravidelně přijímá prováděcí akty týkající se SZP v případě
opatření, jež vyžadují jednotné provádění v členských státech.
Kromě toho Komise od března 2015 zahájila čtyři etapy zjednodušování SZP. Souhrnný návrh
ze září 2016 (viz níže) si taktéž klade za cíl SZP zjednodušit.
A. První pilíř (P1)
Níže uvedená tabulka poskytuje přehled různých prováděcích pravidel pro uplatňování nového
systému přímých plateb založených na rozhodnutích členských států.
Čistá bilance převodů mezi oběma pilíři za celé období činila přibližně 4 miliardy EUR
převedených z P1 do P2.

 
Převod

z P1
do P2

Převod
z P2

do P1

Přerozdělovací
platba

Platba na oblasti
s přírodními
omezeními

Dobrovolná
podpora

vázaná na
produkci

Režim
pro malé

zemědělce

BE X X (Valonsko) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X

Celkem11 5 8 1 27 15
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Uplatňování nového systému přímých plateb v rámci Unie se liší také v případě minimálních
požadavků na získání přímých plateb, provádění doložky o aktivních zemědělcích a existence
stropů pro základní platby. Pokud jde o začlenění environmentálních aspektů do přímých
plateb, vyjádřilo pět členských států (Rakousko, Francie, Irsko, Nizozemsko, Polsko) vůli dát
zemědělcům možnost splnit některé z povinností uplatňováním rovnocenných postupů. Výběr
ploch, které je třeba považovat za plochy využívané v ekologickém zájmu, se navíc v rámci
Unie výrazně liší (nejrozšířenější definice – s výjimkou Dánska – se týká ploch s plodinami,
které vážou dusík, zatímco pouze osm států do svého seznamu zahrnulo terasy).
B. Druhý pilíř (P2)
Komise schválila pro období jednoho roku celkem 118 programů rozvoje venkova, které
připravilo 28 členských států (v období mezi prosincem 2014 a prosincem 2015). Dvacet
členských států se rozhodlo, že uplatní pouze jeden vnitrostátní program, a osm členských států
uplatní více programů (např. z důvodu jejich územního či správního uspořádání) (viz dokument
5.2.6).

SOUČASNÉ INICIATIVY

Počet iniciativ zaměřených na budoucí vývoj SZP neustále roste. Nizozemské předsednictví
Rady Evropské unie například na neformálním zasedání v květnu 2016 zahájilo diskuse
o budoucnosti SZP po roce 2020. Slovenské předsednictví v září 2016 uspořádalo v Bratislavě
neformální schůzku věnovanou nekalým obchodním praktikám v potravinářském řetězci. A na
podnět Francie se v září 2016 ve městě Chambord uskutečnila neformální schůzka věnovaná
budoucnosti SZP. V nedávné době, v březnu 2017, některé členské státy představily neoficiální
dokument o zlepšení fungování potravinového řetězce.
Kromě toho předložila v listopadu 2016 závěrečnou zprávu pracovní skupina, která byla
vytvořena v lednu 2016 a jejímž úkolem je zabývat se budoucím rozměrem politiky
zemědělských trhů.
V rámci revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období Komise
dne 14. září 2016 přijala souhrnný legislativní návrh, jenž se dotýká mnoha evropských
politik (COM  (2016)0605), včetně SZP. Týká se například i provádění nástroje pro stabilizaci
příjmů, přístupu k finančním nástrojům v rámci druhého pilíře nebo definice pojmu „aktivní
zemědělec“. Evropský parlament se inspiroval doporučeními pracovní skupiny pro trhy
a předložil dodatečné pozměňovací návrhy, aby posílil mechanismy společné organizace trhů.
Komise v současné době zveřejňuje akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, které by
měly zjednodušit uplatňování ekologizačních opatření a zahrnout so své oblasti působnosti
řízení trhu s ovocem a zeleninou. Předseda Komise Juncker navíc v prohlášení zaslaném
předsedovi Parlamentu a Rady ohledně stavu Unie v roce 2016 oznámil záměr zveřejnit sdělení
o modernizaci a zjednodušení SZP. Z přípravného hlediska Komise zahájila veřejnou konzultaci
o budoucnosti SZP v únoru minulého roku, jež bude ukončena v květnu 2017.
Pokud jde o druhý pilíř, konference „Cork 2.0“ přijala 20 let po zakládající konferenci konané ve
stejném městě prohlášení, v němž zdůraznila desatero klíčových směrů pro budoucnost politiky
rozvoje venkova v Evropě.

JAK BUDE VYPADAT REFORMA SZP V ROCE 2020?

Potvrdí se v roce 2020 tendence naznačené při nedávné reformě SZP? Mezi otázkami, které
by mohly vyvstat, můžeme zejména připomenout zachování výsadního finančního postavení
přímých plateb na rozvoj venkova a část rozpočtu vyhrazenou na tržní opatření. A jaká bude

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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úloha krizové rezervy ve světle zkušeností nabytých v období let 2014 až 2020? Zvýší se význam
opatření k řízení rizik, která zatím nejsou v SZP dostatečně zastoupena? Ústřední otázkou by
měla také být budoucnost opatření ve prospěch hospodářské organizace zemědělců, zejména
v odvětvích, v nichž budou opatření týkající se kontroly nabídky (mléko, cukr, víno) zrušena.
Možná rovněž vyvstane otázka spolufinancování přímých plateb, což je téma, jež nebylo
během poslední reformy otevřeno, zejména z důvodu hospodářské krize, a jež by mohlo
mít za následek vytvoření jediného pilíře na podporu zemědělství a venkova. Pravděpodobně
bude také vznesena otázka harmonizace finančních prostředků na SZP se zbytkem evropských
investičních a strukturálních fondů i otázka výdajů na výzkum a inovace v zemědělství.
Nelze přitom zapomínat ani na otázku budoucí struktury přímých plateb, zvlášť pokud jde
o význam jejich jednotlivých složek, jako je např. podpora vytváření veřejných statků. Bude se
jednat i o přeměně základní platby na jednorázovou platbu na hektar v rámci velkého evropského
agronomického systému? Zároveň je třeba jednat o budoucnosti plateb vázaných na produkci
a redistributivních plateb. V této souvislosti bude mít na budoucí systém přímých podpor
pravděpodobně vliv systém uplatňování přímých podpor převažující v letech 2014–2020. Je
možné, že budou rovněž revidovány definice „aktivních zemědělců“ a „malých zemědělců“.
Novou SPZ pravděpodobně ovlivní také výsledky jednání o brexitu, nové přístupy Trumpovy
vlády týkající se mezinárodního obchodu a mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí
(např. COP21 v oblasti boje proti změně klimatu).

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Reforma SZP na období 2014–2020 je první, na níž se Parlament podílel jakožto
spoluzákonodárce. Na základě této první zkušenosti bude tato reforma jistě hrát významnou
úlohu také při budoucích reformách. Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství pracuje na
četných výhledových zprávách (volatilita, pracovní místa ve venkovských oblastech, inovace,
nekalé obchodní praktiky atd.). Parlament rovněž bedlivě sleduje akty v přenesené pravomoci
týkající se SZP, které přijímá Komise, vůči nimž může vyslovit námitku. Plní navíc úlohu
spoluzákonodárce u mnoha návrhů souvisejících s novou SZP, a zejména s revizí víceletého
finančního rámce na období 2014–2020 (souhrnné nařízení).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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