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Společná zemědělská politikaSpolečná zemědělská politika
�� Společná zemědělská politikaSpolečná zemědělská politika (SZP; anglicky:(SZP; anglicky: CommonCommon AgriculturalAgricultural PolicyPolicy --

CAP; francouzsky:CAP; francouzsky: PolitiquePolitique agricoleagricole communecommune -- PAC) je jednou ze PAC) je jednou ze 
společných politikspolečných politik EU. EU. 

�� Jedná se o systémJedná se o systém zrmědělskýchzrmědělských dotacídotací a programů. SZP je dlouhodobě a programů. SZP je dlouhodobě 
nejobsáhlejší položkou evropského rozpočtu. V roce 2011 to je 42nejobsáhlejší položkou evropského rozpočtu. V roce 2011 to je 42 %, tedy %, tedy 
přes 59 miliardpřes 59 miliard euro.euro.

�� Fungování SZP spočívá na principu garance minimálních cen vybraných Fungování SZP spočívá na principu garance minimálních cen vybraných �� Fungování SZP spočívá na principu garance minimálních cen vybraných Fungování SZP spočívá na principu garance minimálních cen vybraných 
zemědělských produktů a přímých dotacích zemědělců. Oficiálním cílem zemědělských produktů a přímých dotacích zemědělců. Oficiálním cílem 
politiky je potravinová soběstačnost EU, zajištění odpovídající životní úrovně politiky je potravinová soběstačnost EU, zajištění odpovídající životní úrovně 
zemědělců a rozvoj venkova.zemědělců a rozvoj venkova. Členské státy, které přistoupily v letech 2004 a Členské státy, které přistoupily v letech 2004 a 
2007, jsou v rámci přechodných období příjemci neúplné výše dotací.2007, jsou v rámci přechodných období příjemci neúplné výše dotací.

�� SZP byla zahrnuta již do počátků evropské integrace od rokuSZP byla zahrnuta již do počátků evropské integrace od roku 1957. Na 1957. Na 
společné zemědělské politice měla zájem předevšímspolečné zemědělské politice měla zájem především Francie aFrancie a NizozemskoNizozemsko o o 
něco méně iněco méně i Itálie. V roceItálie. V roce 1962 bylo dohodnuto jak má společná zemědělská 1962 bylo dohodnuto jak má společná zemědělská 
politika vypadat v praxi. politika vypadat v praxi. 

�� Od osmdesátých let do současnosti je SZP předmětem reformních snah, Od osmdesátých let do současnosti je SZP předmětem reformních snah, 
jejichž hlavním cílem je snížení rozpočtové náročnosti politiky.jejichž hlavním cílem je snížení rozpočtové náročnosti politiky.



Proč společná zemědělská politika?Proč společná zemědělská politika?

�� zvláštní pozice zemědělstvízvláštní pozice zemědělství
�� není jako jiné ekonomické sektory není jako jiné ekonomické sektory 
�� fluktuace cen s ohledem na (ne)přízeň počasífluktuace cen s ohledem na (ne)přízeň počasí
�� nedobré být závislý na dovozech (soběstačnost)nedobré být závislý na dovozech (soběstačnost)
�� je nutné se starat o krajinu je nutné se starat o krajinu 

�� součást národního dědictvísoučást národního dědictví
�� enviromentálníenviromentální důvodydůvody

�� bezpečnost a zdraví potravinbezpečnost a zdraví potravin�� bezpečnost a zdraví potravinbezpečnost a zdraví potravin
�� politické faktorypolitické faktory

�� pro některé státy důležitý sektor (Francie, Španělsko, Polsko)pro některé státy důležitý sektor (Francie, Španělsko, Polsko)
�� zemědělci často klíčovou voličskou skupinouzemědělci často klíčovou voličskou skupinou
�� silné silné lobbystickélobbystické zastoupenízastoupení

�� na národní i evropské úrovni (COPA/COGECA)na národní i evropské úrovni (COPA/COGECA)
�� dobré vazby na politické rozhodovánídobré vazby na politické rozhodování

�� slabí „protivníci“ (spotřebitelé atd.)slabí „protivníci“ (spotřebitelé atd.)
�� nejsou tak soustředěninejsou tak soustředěni
�� bez vlastního politického zázemí)bez vlastního politického zázemí)



Historický vývoj SZPHistorický vývoj SZP

�� SZP jedním ze základních kamenů integraceSZP jedním ze základních kamenů integrace
�� výměna mezi Německem a Francií výměna mezi Německem a Francií 

�� volný pohyb zemědělský výrobků, ale ne volný trhvolný pohyb zemědělský výrobků, ale ne volný trh
�� zpočátku tzv. garantované výkupní cenyzpočátku tzv. garantované výkupní ceny

�� co vyprodukuji, tak prodám za předem známou cenu co vyprodukuji, tak prodám za předem známou cenu 
�� ceny vždy vyšší než na světovém trhuceny vždy vyšší než na světovém trhu

�� 70.70.--80. léta: výsledkem nadprodukce80. léta: výsledkem nadprodukce
�� „jezera vína a hory másla“„jezera vína a hory másla“�� „jezera vína a hory másla“„jezera vína a hory másla“
�� exponenciálně rostou náklady pro rozpočet EUexponenciálně rostou náklady pro rozpočet EU

�� ochrana vlastního trhuochrana vlastního trhu
�� světové ceny nižší, proto nutné zavedení vysokých cel nebo světové ceny nižší, proto nutné zavedení vysokých cel nebo 

dovozních kvótdovozních kvót
�� tlak na reformy tlak na reformy 

�� původ zevnitř (drahé) i zvenku (obchod: USA, rozvojové země)původ zevnitř (drahé) i zvenku (obchod: USA, rozvojové země)
�� zavedení stropůzavedení stropů-- podpora jen do určitého množstvípodpora jen do určitého množství



Růst nákladů na SZP (v % HDP)Růst nákladů na SZP (v % HDP)



Vývoj výdajů na SZP (1980Vývoj výdajů na SZP (1980--2008) 2008) 



Odpor proti reformám…Odpor proti reformám…



Průměrná podpora na hektar (2009)Průměrná podpora na hektar (2009)



Kdo těží ze SZP?Kdo těží ze SZP?



Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 
20072007--20132013

�� ExistenceExistence aa realizacerealizace ProgramuProgramu rozvojerozvoje ČRČR přispívápřispívá kk rozvojirozvoji
venkovskéhovenkovského prostoruprostoru ČeskéČeské republikyrepubliky nana bázibázi trvaletrvale udržitelnéhoudržitelného
rozvoje,rozvoje, kk zlepšenízlepšení stavustavu životníhoživotního prostředíprostředí aa kk sníženísnížení negativníchnegativních vlivůvlivů
intenzivníhointenzivního zemědělskéhozemědělského hospodařeníhospodaření..

�� ProgramProgram dáledále vytvářívytváří podmínkypodmínky propro konkurenceschopnostkonkurenceschopnost ČRČR vv�� ProgramProgram dáledále vytvářívytváří podmínkypodmínky propro konkurenceschopnostkonkurenceschopnost ČRČR vv
základníchzákladních potravinářskýchpotravinářských komoditáchkomoditách..

�� ProgramProgram podporujepodporuje rozšiřovánírozšiřování aa diverzifikacidiverzifikaci ekonomickýchekonomických aktivitaktivit veve
venkovskémvenkovskémprostoruprostoru ss cílemcílem rozvíjetrozvíjet podnikání,podnikání, vytvářetvytvářet novánová pracovnípracovní
místa,místa, snižovatsnižovat mírumíru nezaměstnanostinezaměstnanosti nana venkověvenkově aa posilovatposilovat
sounáležitostsounáležitost obyvatelobyvatel nana venkověvenkově..



Zemědělská půdaZemědělská půda

�� Česká republika má 4 264 tis. ha zemědělské půdy (3 515 tis. ha dle Česká republika má 4 264 tis. ha zemědělské půdy (3 515 tis. ha dle 
evidence registr půdních bloků, zaujímající přibližně polovinu (54 %) evidence registr půdních bloků, zaujímající přibližně polovinu (54 %) 
celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele připadá 0,42 ha celkové rozlohy státu. Na jednoho obyvatele připadá 0,42 ha 
zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, což je přibližně evropský zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, což je přibližně evropský 
průměr. Více než třetinu půdního fondu ČR tvoří lesní pozemky.průměr. Více než třetinu půdního fondu ČR tvoří lesní pozemky.



Obce ČRObce ČR

�� VýznamněVýznamně aa převážněpřevážně venkovskévenkovské regionyregiony vv ČRČR představujípředstavují 99 050050 006006
obyvatel,obyvatel, tjtj.. 8888,,66 %% obyvatelobyvatelČRČR aa 7878 370370 kmkm22,, tjtj.. 9999,,44 %% územíúzemíČRČR..

�� StatistickouStatistickou hranicí,hranicí, běžněběžně používanoupoužívanou vv ČRČR propro vymezenívymezení
venkovskýchvenkovských obcí,obcí, jeje 22 000000 obyvatelobyvatel.. ObceObce ss nižšímnižším počtempočtem obyvatelobyvatel
nežnež 22 000000 jsoujsou vv našichnašich podmínkáchpodmínkách považoványpovažovány zaza venkovskévenkovské.. ExistujíExistují
všakvšak ii typickétypické vesnice,vesnice,kterékteré majímají obyvatelobyvatel vícevíce aa podlepodle tohototohoto kritériakritéria
sesemezimezi venkovskévenkovskéobceobcenezařazujínezařazují..
všakvšak ii typickétypické vesnice,vesnice,kterékteré majímají obyvatelobyvatel vícevíce aa podlepodle tohototohoto kritériakritéria
sesemezimezi venkovskévenkovskéobceobcenezařazujínezařazují..

�� Obcí,Obcí, kterékteré vymezujemevymezujeme jakojako venkovské,venkovské, jeje tedytedy 55 612612,, aa toto jeje 8989,,8282 %%
zeze všechvšech obcíobcí.. TytoTyto obceobce spravujíspravují území,území, kterékteré tvořítvoří 7373,,66 %% plochyplochy
státustátu.. ŽijeŽije vv nichnich všakvšak pouzepouze čtvrtinačtvrtina ((2626,,33 %%)) obyvatel,obyvatel, cožcož jeje 22 690690
tistis.. osobosob kk 11.. 11.. 20052005..



Zvolená strategie k dosažení cílů 
rozvoje venkova využitím silných

a eliminací slabých stránek

Z pohledu rozvoje zemědělství a venkova lze za dominantní silné 
stránkypovažovat zejména:

- bohatou tradici zemědělské výroby prakticky ve všech regionech 
ČR, včetně regionů s méně příznivými podmínkami pro rozvoj 
zemědělské produkce, která pramení z relativně vysoké podpory 
zemědělské výroby v uplynulých desetiletích



Slabé stránkySlabé stránky

Mezi slabými stránkamirozvoje zemědělství a venkova dominuje 
nedostatek pracovních příležitostí ve venkovských obcích, což souvisí s 
ukončením neperspektivních výrob, lokalizovaných zde v rámci 
centrálně plánované ekonomiky. 

Nízký počet pracovních míst má za následek odchod mladých a 
kvalifikovaných pracovních sil do atraktivnějších míst s větší a 
pestřejší nabídkou pracovních příležitostí.

Relativně nevýhodné postavení zemědělců je ještě umocněno 
převládajícím hospodařením na pronajaté půdě.



Slabé stránkySlabé stránky

Zemědělské podniky disponují zastaralými technologiemi, které se 
vyznačují vysokým provozními náklady a jsou v rozporu s 
požadovanou kvalitou ze strany spotřebitelů, což ohrožuje jejich 
konkurenceschopnost. 

Růst konkurenceschopnosti je dále omezován pomalým přenosem Růst konkurenceschopnosti je dále omezován pomalým přenosem 
znalostí a inovací (zejména ve vztahu k environmetnálně orientované 
legislativě a využívání informačních technologií).

Silné a slabé stránky, příležitosti i ohrožení jsou řešeny 
prostřednictvím čtyř strategických rozvojových os, vymezujících 
základní orientaci rozvoje zemědělství a venkova pro období let 2007 -
2013



Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 Zemědělské dotace a rozvoj venkova 2007 –– 20132013



OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti 
zemědělství a lesnictví

I.1.1  Modernizace zemědělských podniků
I.1.2 Investice do lesů
I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských
produkt ůmprodukt ům
I.1.4 Pozemkové úpravy 

I.2 Seskupení producentů

I.3 Podpora lidského kapitálu



OSA II: Zlepšování životního prostředí a 
krajiny 

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech 
a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)

Charakteristika opatření
Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v 
oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou 
krajinu, podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke krajinu, podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke 
stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit 
pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.

Cíle opatření
Přispět k zemědělskému využívání půdy ve znevýhodněných oblastech.
Trvale udržitelné využití zemědělské půdy.
Zlepšení životního prostředí a krajiny.



OSA II: Zlepšování životního prostředí a 
krajiny

II.1.3. Agroenvironmentální opatření

Cíle opatření

- Integrace agroenvironmentálních postupů v zemědělství- Integrace agroenvironmentálních postupů v zemědělství
- Trvale udržitelné využití zemědělské půdy
- Zlepšení životního prostředí a krajiny



OSA II: Zlepšování životního prostředí a 
krajiny

II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy

Cíle opatření

Rozšíření lesních porostů na zemědělské půděRozšíření lesních porostů na zemědělské půdě
Trvale udržitelné využití lesní a zemědělské půdy
Zlepšení životního prostředí a krajiny



OSA II: Zlepšování životního prostředí a 
krajiny

II.2.3. Lesnicko-environmentální platby

Cíle podopatření
Posílením zastoupení dřevin, které se vyznačují vyšší
tolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky natolerancí ke škodlivým činitelům a melioračními účinky na
půdu, optimálním využíváním produkčního potenciálu
stanoviště.

Pěstováním porostů odpovídající druhové a prostorové
skladby, zajistit udržení a rozvoj biodiverzity lesních
porostů.



III.1.3 Podpora cestovního ruchuIII.1.3 Podpora cestovního ruchu

Možné způsobilé výdaje:Možné způsobilé výdaje:

1. Pěší trasy, vinařské stezky a hippostezky

- tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a - tvorba pěších a lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a 
dalších tématických stezek
- nákup a výsadba doprovodné zeleně související s projektem
- nákup pozemků v souvislosti s projektem do 10 % ze způsobilých 
výdajů, ze kterých je stanovena dotace na projekt



III.1.3 Podpora cestovního ruchuIII.1.3 Podpora cestovního ruchu

2. 2. Ubytování, sport

Možné způsobilé výdaje:Možné způsobilé výdaje:
- náklady na stavbu malokapacitního (do 60 lůžek) ubytovacího či 
stravovacího zařízenístravovacího zařízení

- náklady na stavbu půjčovny sportovních potřeb, náklady na modernizaci, 
rekonstrukci či přestavbu půjčovny sportovních potřeb (např. půjčovny kol, 
lodí, lyžařského vybavení)

- náklady na stavbu sportovních zařízení, náklady na modernizaci, 
rekonstrukci či přestavbu sportovních zařízení v areálech jak vnitřních tak 
venkovních včetně oplocení – např. hřiště, koupaliště, jízdárna, hippostanice



Osa IV. LEADEROsa IV. LEADER

�� Princip rozdělování finančních prostředků na Princip rozdělování finančních prostředků na 
úrovni regionů úrovni regionů –– Místní akční skupinyMístní akční skupiny

�� O financích rozhodují místní subjektyO financích rozhodují místní subjekty

�� MAS hospodaří s MAS hospodaří s přidělenýmuipřidělenýmui finačnímifinačními�� MAS hospodaří s MAS hospodaří s přidělenýmuipřidělenýmui finačnímifinačními
prostředky na 1 rokprostředky na 1 rok

�� Výběr projektů probíhá na základě daných Výběr projektů probíhá na základě daných 
pravidel pro konkrétní MASpravidel pro konkrétní MAS



Vybrané obecné podmínky a informace pro čerpání Vybrané obecné podmínky a informace pro čerpání 
dotace z PRVdotace z PRV

�� Místo realizace projektu je území ČR mimo hl. m. PrahyMísto realizace projektu je území ČR mimo hl. m. Prahy
�� Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravouProjekt je v souladu s příslušnou právní úpravou
�� Místo příjmu žádostí o dotaci jsou RO SZIFMísto příjmu žádostí o dotaci jsou RO SZIF
�� Žadatel zajišťuje financování realizace nejprve z vlastních zdrojůŽadatel zajišťuje financování realizace nejprve z vlastních zdrojů
�� Žadatel  musí projekt zrealizovat do 24 měsíců od podpisu dohodyŽadatel  musí projekt zrealizovat do 24 měsíců od podpisu dohody
�� Žadatel musí při podání Žádosti o dotaci předložit veškeré povinné Žadatel musí při podání Žádosti o dotaci předložit veškeré povinné 

přílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkáchpřílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkáchpřílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkáchpřílohy, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách
�� Účel vázanosti na projekt je 5 let.Účel vázanosti na projekt je 5 let.
�� SZIF sdělí žadateli rozhodnutí o spolufinancování do 6 měsíců od SZIF sdělí žadateli rozhodnutí o spolufinancování do 6 měsíců od 

podání žádosti.podání žádosti.

(Pozn. Není(Pozn. Není--li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak.)li ve specifické části Pravidel uvedeno jinak.)



Časová osa přípravy projektuČasová osa přípravy projektu
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Podávání žádostíPodávání žádostí

Státní zemědělský intervenční fond: 
Olomouc Blanická 1, 
772 00 Olomouc, Tel: 585 526 511

Podávání žádostí přes Portál farmáře

Informace
www.szif.cz
www.eagri.cz





Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!


