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Zásadní body debaty: Reforma společné zemědělské politiky 

 
Ve středu 19. února se v Evropském domě konala debata s názvem „Reforma společné 
zemědělské politiky“. Jejím cílem bylo diskutovat o změnách, které tato reforma přinese, a o 
jejích dopadech na české zemědělství. Jako řečníci vystoupili za Evropskou komisi Tassos 
Haniotis, ředitel Ředitelství ekonomických analýz a zároveň pověřený řízením Ředitelství pro 
přímou podporu v Generálním ředitelství pro zemědělství EK, a za Ministerstvo zemědělství 
ČR Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra zodpovědná za Úsek pro společnou 
zemědělskou a rybářskou politiku EU.  

 

Hlavní myšlenky debaty  

 
I - Tassos Haniotis 
Reforma SZP přináší čtyři druhy otázek – kolik, pro koho, proč a jakým způsobem. Množství 
prostředků vydávaných na SZP se měnilo v průběhu let, náklady časem rostly, což souvisí 
také s rozšiřováním EU. Do budoucna existuje snaha vývoj stabilizovat. Financování SZP 
tvořilo dříve až ¾ rozpočtu EU, dnes je to kolem 40 % a do budoucna se počítá s podílem 
okolo 37 %. I přes snižování tohoto podílu se bude stále jednat o důležitou oblast. Znatelný 
vývoj lze zaznamenat také u struktury výdajů. Dříve byl podíl výdajů souvisejících s 
cenovými intervencemi vysoký, postupem času však poklesl na nulu. Zavedena byla tržní 
opatření, přešlo se od podpory produktů na podporu samotných farmářů. Podmíněné 
podpory byly nahrazovány nevázanými podporami. Výše výdajů na rozvoj venkova by nyní 
měla být udržována na stejné výši. Přesný podíl struktury výdajů (rozvoj venkova, přímé 
platby a tržní opatření) od roku 2014 bude znám zřejmě až na konci tohoto roku. 
 
V souvislosti s přímými platbami a prostředky na rozvoj venkova poukázal Tassos Haniotis 
na jejich podíl na HDP dané země. Množství prostředků, které jsou státům přiděleny, závisí 
na struktuře jejich ekonomiky, respektive na tom, jak svojí ekonomikou přispívají do 
evropského zemědělství. V ČR přesahuje tento podíl u přímých plateb i rozvoje venkova 
průměr EU. 
 
Mezi důvody, proč je SZP a její reforma potřebná, patří především vývoj cen komodit, jejich 
nestálost, závislost a vysoká úroveň. Na straně nabídky se pak jedná o zlepšení obchodních 
podmínek a produktivity a o obavu z klimatické změny. Na straně poptávky jsou důvodem 
úzká místa řetězců, přenášení cen a ekonomická krize, která ovlivnila situaci na trhu se 
zemědělskými produkty. Pokud by se zemědělská výroba koncentrovala pouze do jednoho 
regionu, mělo by to velmi špatný dopad na danou oblast. Zároveň je zde snaha řešit selhání 
trhu, selhání politik, které se SZP souvisejí, a problematiku tzv. „společné snahy“ 
v poskytování veřejných a soukromých statků. Posunut bude také cíl SZP a její paradigma, 
např. bude přesměrována pomoc ze zemědělce-příjemce na půdu apod. Reforma SZP se 
snaží o to, aby byla SZP férovější, zelenější a jednodušší. 
 
Jedním z rysů reformy SZP je snaha o zvýšenou tržní orientaci postupným odstraňováním 
kvót, zlepšením záchranné sítě či posílením mechanismu krizového řízení. Dále má za cíl 
zlepšit fungování řetězců, vytvořit most mezi znalostí a praxí posílením výzkumu a přenosu 
vědomostí a posílením poradenství. Podstatné je zlepšit cílení podpory, stanovena byla 



 

pravidla pro aktivního zemědělce a mladého zemědělce. Rozdělování by mělo být 
spravedlivější, mělo by docházet ke konvergenci plateb mezi členskými státy i zemědělci, 
přístup k regionalizaci by měl být flexibilní. 
 
V souvislosti s ekologizací SZP byly na schématu představeny kumulativní přínosy a 
mechanismus provádění. Podmíněnost je spojena s regulačním mechanismem, tedy 
plněním požadavků podle předpisů. Rozvoj venkova je založen na dobrovolném principu 
s možností náhrady a ekologizace je povinná a finančně podporovaná. 
 
II - Jaroslava Beneš Špalková 
Strategickými prioritami reformy byly transparentnost, jednoduchost a spravedlivost. ČR 
požadovala odstranění historických nerovností a vystupovala proti uměle zvoleným kritériím, 
které by omezovaly velké podniky, jejichž podíl je v ČR vyšší než v jiných evropských 
zemích. Podmínky greeningu by měly být dle ČR stanoveny tak, aby neomezoval produkci a 
umožňoval dostatečnou flexibilitu. ČR dále podporovala zaměření na malé a mladé 
zemědělce a efektivní a plynulé čerpání prostředků na rozvoj venkova. 
 
Během přechodného období 2014 došlo k zachování stávajícího schématu, některé 
možnosti v ČR nebudou aplikovány (například převod prostředků mezi pilíři pro rok 2014). 
ČR naopak využije možnosti navýšení prostředků na citlivé komodity o 6,5 %. Aplikována 
nebude redistributivní platba. 
 
Capping, neboli zastropování přímých plateb, bude dobrovolný a ČR ho realizovat nebude. 
Degresivita bude povinná, u podniků s příjmem nad 150 000 EUR bude krácen příspěvek. 
Reditributivní platba se bude v ČR týkat asi 800 podniků, podle určitého klíče bude odebrána 
část přímých plateb, která bude redistribuována. Z důvodu nerovného dopadu na členské 
státy vystupovala ČR proti finanční disciplíně. Tento nástroj bude fungovat, pokud budou 
nároky na rozpočet vyšší, než jak byl stanoven. Je zde také možnost vyčlenit až 15 % 
národního stropu pro účely podpory vázané na produkci. ČR chtěla co nejvyšší možné 
navýšení podpory citlivých sektorů s důrazem na podporu přežvýkavců. 
 
Za nesplnění podmínek greeningu mohou být uděleny sankce. Stanovena je také podmínka 
diverzifikace plodin, zachování trvalých travních porostů a existence plochy využívané 
v ekologickém zájmu. Za tuto plochu lze považovat krajinné prvky, půdu ponechanou ladem, 
ochranné pásy, zemědělsko-lesnické plochy, ale také plochy oseté plodinami, které vážou 
dusík. 
 
Vytvořeno bylo schéma pro aktivní zemědělce a také pro malé zemědělce, kteří nebudou 
tolik kontrolováni. V ČR je hodně půdy v pronájmu, a situace je proto komplikovaná. 
Příplatek získají zemědělci mladší 40 let. ČR podporovala také flexibilitu, co se převodu 
prostředků mezi pilíři týče. Mnoho otázek je však v ČR dosud otevřených, neboť se ještě 
analyzuje situace a probíhá o nich debata.  
 
Připravilo: CEBRE 

 


