
 

  

 

 

  

 

Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační 
kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou České republiky ve 
spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na 
prague@cebre.cz. 

         

 

POZVÁNKA 

 Reforma společné zemědělské politiky  

 

19. února 2014 od 14:00 do 16:00hod, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

 
 
Nová pravidla společné zemědělské politiky, která vstoupí v platnost 1. ledna 2015, kladou větší důraz 
na ochranu životního prostředí, spravedlivější rozdělení fondů EU a pomoc zemědělcům při 
vyrovnávání se s problémy na trhu. Nová společná zemědělská politika (SZP) také přinese nižší 
dotace pro velké farmy a postupně zruší kvóty pro výrobu cukru, mléka a vína. Českého zemědělství 
se bezpochyby dotkne změna  přímých plateb, tedy  základních dotací poskytovaných zemědělským 
podnikům. Přímé platby by podle nových pravidel měly zvýhodňovat malé zemědělské podniky, 
zatímco velkým farmám, které získávají více než 150 000 EUR, budou platby nad tyto částky sníženy 
o alespoň 5 %. To může představovat nevýhodu pro české zemědělské podniky, které jsou v průměru 
větší než v jiných zemích EU. Nová SZP se také snaží podporovat především aktivní zemědělce a 
usiluje o větší ekologické ohledy. V rámci nové SZP bude moci být použito 30 % rozpočtů členských 
států na přímé platby, pouze když příjemci budou plnit opatření k ochraně životního prostředí, jako je 
diverzifikace plodin a zachování trvalých travních porostů. 
 
Cílem debaty je diskutovat o změnách, které přinese reforma společné zemědělské politiky EU, a o 
jejích dopadech na české zemědělství.  
 
Jaké dopady na české zemědělství bude mít reforma společné zemědělské politiky? Jaký vliv může 
mít krácení přímých plateb pro velké farmy v ČR? Jak vnímáte zvyšující se požadavky na ochranu 
životního prostředí v kontextu českého zemědělství? 
   
Diskusi zahájí Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR, po němž 
svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci: 

 

 Tassos Haniotis, ředitel, Ředitelství ekonomických analýz, zároveň dočasně pověřen řízením 
Ředitelství pro přímou podporu, Generální ředitelství pro zemědělství, Evropská komise 
(zajištěno simultánní tlumočení EN-CS) 
 

 Jaroslava Beneš Špalková, náměstkyně ministra, Úsek pro společnou zemědělskou a 
rybářskou politiku EU, Ministerstvo zemědělství ČR 
 
 

Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická, Vysoká škola finanční a správní, server EurActiv.cz a 
časopis Prague Leaders Magazine.  
 
V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 18. února 2014 zde nebo emailem na 
prague@cebre.cz.  
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