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Podíl AZO na celkovém zahraničním obchodu EU– 7 % vývozu a 5,9 % 
dovozu

Zdroj dat: European 

Union: agriculture 

statistical factsheet

(June 2019)
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Obrat Vývoz Dovoz Saldo

AGRÁRNÍ OBCHOD ČR SE ZEMĚMI EU 
A MIMO UNIJNÍMI ZEMĚMI 

(2018, mld. Kč)

EU-27

Mimo unijní země

Zdroj dat: Ministerstvo 
zemědělství Výsledky 
agrárního zahraničního 
obchodu ČR v roce 2018

Podíl na celkovém zahraničním obchodu ČR - 4,2 % vývozu a 5,7 % dovozu 

AO ČR s mimo unijními zeměmi – 8,4 % agrárního vývozu a 13,9 % agrárního 
dovozu
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WTO

= globální 

platforma 

stanovující 

parametry 

Společné 

obchodní politiky 

EU a některé 

aspekty SZP

Dohoda WTO o zemědělství

Ve vazbě na SZP přímo ovlivňuje oblast domácích podpor a

exportního subvencování.

Domácí podpory rozděluje do tří kategorií podle vlivu na obchod

:

Green Box: 

podpory nenarušující obchod (např. výzkum, vzdělání, podpora 

znevýhodněných oblastí atd. – nesmí být zaměřeny na podporu 

cen) –

bez limitu

Blue Box: 

vázané na produkci, používané pro udržení produkce některých 

komodit 

s podmínkou nenavyšování produkce – bez limitu

Amber Box: 

podpory narušující trh, vázané na výrobu – závazky na jejich 

omezení

Exportní subvence

Na základě rozhodnutí 11. konference ministrů WTO musí všechny 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Flandportal.org%2Forganization%2Fworld-trade-organization&psig=AOvVaw1VthwqwcerEyslmbrTcrJT&ust=1574179792380285
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Flandportal.org%2Forganization%2Fworld-trade-organization&psig=AOvVaw1VthwqwcerEyslmbrTcrJT&ust=1574179792380285
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WTO 

A PŘEHLED 

VÝVOJE 

DOMÁCÍCH 

PODPOR EU
 Postupné změny

a marginalizace 

podpor v Blue boxu 

a Amber boxu

 Přes 4/5 domácích 

podpor dnes tvoří 

podpory v rámci 

Green box
Zdroj dat: DG AGRI -

Developments in EU 

Domestic Support



BILATERÁLNÍ OBCHODNÍ 
DOHODY

EU se stále více zaměřuje na jejich 

sjednávání s vyspělými zeměmi 

Dohody o „nové generace“ 
(DCFTAs), kromě snižování celních 
sazeb se týkají i dalších 

problematik (služby, investice, 

veřejné zakázky, regulatorní 

otázky)

Platné: Kanada, Jižní Korea, 

Japonsko, Singapur

Probíhá notifikace: MERCOSUR

Sjednávané: Austrálie, Nový 
Zéland
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SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA A JEJÍ SOUVISLOST S OBCHODEM S MIMO
UNIJNÍMI ZEMĚMI 

Provázanost SZP s dalšími politikami jako je obchodní nebo rozvojová politika – nutnost 

koherence.

Potřeba dodržovat pravidla WTO obsažena i v návrhu nařízení ke strategickým plánům nové 

SZP.

Přestože EK vnímá rozdíly v požadavcích, deklarovala potřebu dodržování těchto pravidel

Současně však chce, aby tato pravidla hlídaly podobně jako nově v dalších oblastech 

členské státy. 

Je však třeba, aby odpovídající standardy včetně např.  Codexu Alimentarius, dodržovaly i 

mimo unijní země
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VYJÁDŘENÍ DOSAVADNÍCH NEBO NOVÝCH ČLENŮ EVROPSKÉ 
KOMISE K ZAHRANIČNÍMU OBCHODU

Předsedkyně Ursula von der Leyen:

I will ensure that every new agreement concluded will have a dedicated sustainable-development 

chapter and the highest standards of climate, environmental and labour protection, with a zero-

tolerance policy on child labour.

Europe will always fight for a level playing field and be strong against those who compete by dumping, 

deregulating or subsidising.

We must make full use of our trade defence instruments where necessary. And we must ensure that we 

can enforce our rights, including through the use of sanctions, if others block the resolution of a trade 

conflict.

Kandidát na komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski:

I would also like you to look at ways to strengthen the system of geographical indications. It is a key part 

of maintaining high food quality and standards and ensuring that our cultural, gastronomic and local 

heritage is preserved and certified as authentic across the world. 

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan:

But trade is more than simply the exchange of goods and services. It is also a strategic asset for Europe. It 

allows us to build partnerships, protect our market from unfair practices and ensure our values and our 

standards are respected.

Open and fair trade must be based on global rules that are effective, enforceable and create a level 

playing field for all.

I want you to look at how we can strengthen our trade toolbox. This should include upgrading the EU’s 
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NAŘÍZENÍ KE STRATEGICKÝM PLÁNŮM – SOUVISLOST S WTO

Předkládací zpráva:

Společné požadavky zahrnují dodržování…, a dále dodržování pravidel domácí podpory WTO.

Preambule:

Aby se zajistilo, že Unie dokáže dodržovat své mezinárodní závazky ohledně vnitrostátní podpory 

stanovené v Dohodě WTO o zemědělství a obzvláště to, aby podpora základního příjmu pro 

udržitelnost a související typy opatření byly i nadále uváděny v zelené skupině „Green Box“, která 

nemá žádný nebo má nanejvýše minimální deformující dopad na obchod nebo na produkci, měla 

by rámcová definice „zemědělské činnosti“ upravovat výrobu zemědělských produktů nebo údržbu 

zemědělské plochy. V rámci přizpůsobování se místním podmínkám by měly členské státy do svých 

strategických plánů ZSP zahrnout skutečné definice zemědělské činnosti.

…

Aby se zajistilo, že Unie dokáže dodržovat mezinárodní povinnosti ohledně vnitrostátní podpory 

stanovené 
v Dohodě WTO o zemědělství, měly by určité typy intervencí stanovené v tomto nařízení být i nadále 

oznamovány jako podpora v zelené skupině „Green Box“, která nemá žádný nebo má nanejvýše 

minimální deformující dopad 

na obchod nebo na produkci, nebo být oznamovány jako podpora v modré skupině „Blue Box“, 

která podléhá programům omezujícím produkci, a je tak vyňata ze závazků snižování. Ačkoli 

opatření stanovená v tomto nařízení pro takové typy intervencí jsou již v souladu s požadavky zelené 

skupiny „Green Box“, požadavky stanovenými 

v příloze 2 Dohody WTO o zemědělství nebo požadavky v modré skupině „Blue Box“ stanovenými v 

článku 6.5 uvedené dohody, mělo by být zajištěno, aby intervence plánované členskými státy v 
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NAŘÍZENÍ KE STRATEGICKÝM PLÁNŮM – SOUVISLOST S WTO

Čl. 10 - Domácí podpora v rámci WTO:

1. Členské státy zajistí, aby se intervence vycházející z typů intervencí uvedených v příloze II tohoto nařízení, 

včetně definic stanovených v článku 3 a definic formulovaných ve strategických plánech SZP stanovených v 

článku 4, řídily ustanoveními bodu 1 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství.

Tyto intervence rovněž dodržují opatření v dalších bodech přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství, jak je 

stanoveno 

v příloze II tohoto nařízení. Intervence patřící k jiným typům intervencí, než je základní podpora příjmu pro 

udržitelnost, doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost, doplňková podpora příjmu pro mladé 

zemědělce a režimy pro klima a životní prostředí, se místo toho mohou řídit jinými odstavci přílohy 2 Dohody 

WTO o zemědělství, je-li to odůvodněno ve strategickém plánu SZP.

2. Členské státy zajistí, aby se intervence vycházející ze zvláštní podpory pro bavlnu stanovené v pododdílu 2 

oddílu 3 kapitoly II této hlavy řídily ustanoveními čl. 6 odst. 5 Dohody WTO o zemědělství.

Čl. 99 - Domácí podpora v rámci WTO:

e) u každé intervence vycházející z typů intervencí uvedených v příloze II tohoto nařízení informaci, jakým 

způsobem se intervence řídí příslušnými ustanoveními přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství, jak je stanoveno v 

článku 10 tohoto nařízení a příloze II tohoto nařízení, a u každé intervence nevycházející z typů intervencí 

uvedených v příloze II tohoto nařízení informaci, zda, a pokud ano, jakým způsobem se intervence řídí 

příslušnými ustanoveními článku 6.5 přílohy 2 Dohody WTO o zemědělství;

Příloha II – Domácí podpora v rámci WTO podle článku 10 – tabulka obsahující přehled 

intervencí a jejich provázanost s pravidly WTO (green box) 11



CÍLE 
SPOLEČNÉ 

ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY

Čl. 39. odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie:

Cílem společné zemědělské politiky je:

a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou 
technického pokroku a zajišťováním 
racionálního rozvoje zemědělské výroby a 
optimálního využití výrobních činitelů, zejména 

pracovní síly;

b) zajistit tak odpovídající životní úroveň 
zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením 
individuálních příjmů osob zaměstnaných v 
zemědělství;

c) stabilizovat trhy;

d) zajistit plynulé zásobování;

e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny.
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CÍLE 
SPOLEČNÉ 

ZEMĚDĚLSKÉ 
POLITIKY

OBECNÉ CÍLE SZP

PODPOROVAT CHYTRÉ, 
ODOLNÉ A 
DIVERZIFIKOVANÉ 
ODVĚTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 
ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST 
POTRAVIN;

ZINTENZÍVNIT OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 
OPATŘENÍ V OBLASTI 
KLIMATU A PŘISPÍVAT K 
DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ UNIE V 
OBLASTI ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A KLIMATU;

POSILOVAT SOCIÁLNĚ-
EKONOMICKOU 
STRUKTURU VENKOVSKÝCH 
OBLASTÍ.

Čl. 5 a 6 návrhu nařízení ke strategickým plánům

Specifické cíle SZP

a) podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků 
v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin;

b) zlepšovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost, včetně 
většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci;

c) zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci;

d) přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, 
jakož i k udržitelné energii;

e) podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a 
ovzduší, a účinné hospodaření s nimi;

f) přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové 
služby a zachovávat stanoviště a krajiny; 

g) získávat mladé zemědělce a usnadňovat rozvoj podnikání ve 
venkovských oblastech;

h) podporovat zaměstnanost, růst, sociální začleňování a místní rozvoj ve 
venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství;

i) zlepšovat reakci zemědělství EU na společenskou poptávku po 
potravinách a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných 
potravin, potravinového odpadu, jakož i dobrých životních podmínek 
zvířat. 
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STAV PROJEDNÁVÁNÍ V RADĚ

Intenzivní průběh

Souběžné projednávání VFR 

Nesouhlas se snížením rozpočtu

Dosažení dohody o VFR a SZP 

až v příštím roce

Návrh EK na přechodné období

Předsednictví ČR ve V4+

Obtížné nalézání shody
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STAV PROJEDNÁVÁNÍ V 
EVROPSKÉM PARLAMENTU

Schválení zpráv na úrovni výborů v 

dubnu

Volby do EP - silně pozměněné 

složení a silnější zastoupení ČR

Rozhodování o vrácení výborům 

nebo předání plénu EP

Nesouhlas se snížením rozpočtu

Silnější apel na delší přechodné 

období

V některých případech však 
nepochopení dopadů opatření
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STRATEGIE VYJEDNÁVÁNÍ

Klíčové období související i s VFR

Specifická struktura zemědělského 

sektoru ČR a aktivní obhajoba českých 

zájmů 

Příprava společných pozic a organizace 

koordinačních jednání ČS např.  V4+

Prosazování pozic a vysvětlování dopadů  

opatření klíčovým poslancům v EP

Předkládání pozměňovacích návrhů ke 

zprávám  Výborů EP 

Setkání s novým komisařem pro 

zemědělství a rozvoj venkova

Technické konzultace s EK

Přechodné období
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