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Téma: Vyhodnocení přínosů a nákladů spojených s uplatňováním opatření zemědělské politiky k zajištění 
správné zemědělské praxe a dobrého environmentálního stavu   

Topic:  Evaluation of costs and benefits related to application of measures in the agricultural policy for 
ensuring good agricultural practice and environmental conditions  

 
Hypotéza: 

1) Standardy a opatření zemědělské politiky k zajištění správné zemědělské praxe a dobrého 
environmentálního stavu jsou přiměřené účelu a technicky aplikovatelné          

2) Implementace standardů a opatření zemědělské politiky k zajištění správné zemědělské praxe a 
dobrého environmentálního nemají výrazný negativní dopad na produkční ukazatele podniků a 
konkurenceschopnost odvětví 
 

Anotace:  
V zemědělské politice Evropské unie je věnována velká pozornost environmentálním dopadům 

zemědělského hospodaření. Poskytovaná dotační podpora zemědělským podnikům formou přímých plateb je 
poskytována na základě vzájemné podmíněnosti (tzv. cross compliance), které vyžaduje dodržování základních 
standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES). Zásady DZES definují členské země EU na 
základě přílohy III nařízení Rady (ES) 73/2009 jako základního rámce k dodržování pravidel zemědělského 
hospodaření šetrných k půdě a prostředí. Nad rámec těchto standardů musí ještě žadatelé o podporu formou 
SAPS dodržovat tzv. zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí označované jako greening a 
případně se dobrovolně přihlásit k využívání některého z agroenvironmentálních opatření financovaného 
v rámci druhého pilíře. Takto poskytované podpory mají nesporný efekt z pohledu ochrany prostředí a půdní 
úrodnosti, ale na národohospodářské i podnikové úrovni vyvstává otázka, nakolik se promítají negativně 
z pohledu konkurenceschopnosti a produkčních ukazatelů.  
Cílem práce bude vyhodnotit stávající a vzhledem k novému plánovacímu období i budoucí systém uplatňování 
standardů a opatření zemědělské politiky k zajištění správné zemědělské praxe a dobrého environmentálního 
stavu. Doktorand / doktorandka se zaměří především na implementaci standardů a opatření na podnikové 
úrovni, ale porovná i jejich uplatňování politik v evropském měřítku.     
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