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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit 

přístup k půdě? 

(2016/2141(INI)) 

Evropský parlament, 

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. 

ledna 2015 nazvané „Zabírání půdy – Evropa musí reagovat na ohrožení rodinných 

hospodářství“,  

– s ohledem na dobrovolné pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro 

odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu ze dne 12. května 2012, 

– s ohledem na petici č. 187/2015 Evropskému parlamentu „Ochrana a správa evropské 

zemědělské půdy jako společného majetku: výzva organizací občanské společnosti 

k udržitelné a spravedlivé pozemkové politice EU“, 

– s ohledem na studii Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu 

o rozsahu masového skupování zemědělské půdy v EU (Extent of Farmland Grabbing 

in the EU)1, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2016), 

A. vzhledem k tomu, že už v roce 2010 ovládalo jen 2,7 % podniků 50,6 % půdy 

využívané pro zemědělské účely v EU-27 a že v roce 2012 80 % podniků nakládalo 

s pouhými 12 % zemědělské půdy; 

B. vzhledem k tomu, že přístup k půdě patří mezi lidská práva; 

C. vzhledem k tomu, že půda je čím dál nedostatkovější zdroj a nelze ji rozmnožovat, a 

proto nesmí být považována za běžné zboží, a je navíc ohrožená dvojím způsobem, 

jednak kvůli ubývání zemědělské půdy prostřednictvím zakrývání, urbanizace a 

projektů v oblasti infrastruktury, na druhou stranu kvůli koncentraci půdy do rukou 

zemědělských velkopodniků a nezemědělských investorů; 

D. vzhledem k tomu, že členské státy pro svá politická rozhodnutí v oblasti pozemkové 

tržní politiky potřebují vyčerpávající, aktuální, transparentní a kvalitní údaje 

o pohybech cen a objemů vlastnictví a pachtů na trzích s půdou; 

E. vzhledem k tomu, že široce rozptýlené vlastnictví zemědělské půdy je základní zásadou 

sociálně tržního hospodářství a důležitým předpokladem sociální soudržnosti národního 

hospodářství;  

                                                 
1 „Rozsah zabírání půdy v EU“, studie Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu, s. 24 

(PE540.369). 
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F. vzhledem k tomu, že plochy využívané pro zemědělské účely mají zvláštní význam pro 

vodohospodářství, klima, biodiverzitu a úrodnost půdy a už nyní trpí změnami klimatu a 

erozí půdy;  

G. vzhledem k tomu, že vlastnictví je nejlepším předpokladem pro odpovědné nakládání 

s půdou a udržitelné zemědělství a že kromě toho podporuje identifikaci a soudržnost a 

přispívá k tomu, že lidé zůstávají ve venkovských oblastech, a vzhledem k tomu, že je 

tím ovlivňována sociálně ekonomická infrastruktura venkova a že oddělení majetku od 

vlastnictví zvýší riziko rozpolcení společnosti, snižování kvality práce a života a 

zvyšování chudoby; 

H. vzhledem k tomu, že cílem evropské zemědělské politiky je multifunkční zemědělství, 

v němž budou kapitál ovládat rodinné a družstevní podniky a které bude spočívat na 

široce rozptýleném vlastnictví a rozmanité zemědělské struktuře, svázané s bydlištěm 

pracovníků a pěstující tradice, právní jistotu a odpovědnost; 

I. vzhledem k tomu, že koncentrace zemědělských ploch může vést ke ztrátám pracovních 

míst v zemědělství; 

J. vzhledem k tomu, že pokud má zemědělství fungovat i v budoucnosti, je odkázáno na 

mladou generaci, neboť jen s její pomocí lze zastavit stárnutí pracovníků v zemědělství 

a zajistit předávání zemědělských podniků z generace na generaci, a vzhledem k tomu, 

že pro mladé zemědělce a začínající podniky je obzvláště obtížné získat přístup k půdě; 

K. vzhledem k tomu, že ceny zemědělských pozemků a pachtovné dosahují v mnoha 

oblastech úrovně, která mnoha zemědělským podnikům z provozně ekonomického 

hlediska znemožňuje ponechat si propachtované pozemky nebo zakoupit další pozemky 

za účelem udržení životaschopných podniků, neboť na trhu není téměř žádná nabídka 

půdy; 

L. vzhledem k tomu, že politika a dotace EU podporují procesy koncentrace půdy, neboť 

přímé platby vázané na plochu proudí jednostranně na účty velkých podniků a nasazení 

těchto prostředků přispívá ke zvyšování cen půdy, což přispívá k vytlačování malých a 

středních podniků z trhu s půdou;  

M. vzhledem k tomu, že zejména od finanční a hospodářské krize 2007 jsou investice do 

zemědělské půdy považovány za jistý vklad, že zemědělskou půdu skupují nezemědělští 

investoři a že vlastnictví půdy zůstane i přes budoucí inflaci jistou investicí; 

1. vyzývá k vytvoření centrálního monitorovacího střediska, jehož úkolem by bylo 

sledovat míru koncentrace zemědělské půdy v EU, změny ve využívání půdy a tržní 

chování vlastníků a pachtýřů a pravidelně o nich podávat zprávy; 

2. vyzývá Komisi k vytvoření právního základu, který by zajistil pravidelné získávání 

údajů srovnatelné kvality o výši pachtovného a cenách půdy při všech prodejích půdy 

nebo akcií zemědělských podniků ve všech členských státech;  

3. pokládá za smysluplné, aby byl vytvořen jednotný celoevropský inventář pozemků, 

který by aktuálně a přesně evidoval veškerá vlastnická práva a údaje o využívání 

zemědělské půdy a tyto informace ve srozumitelné podobě zveřejnil ve veřejně 
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přístupné digitální databázi; 

4. konstatuje, že scelování parcel různými postupy představuje v rámci integrovaného 

managementu půdy nepostradatelný nástroj pro zlepšování agrární struktury a 

urovnávání konfliktů o využívání půdy;  

5. domnívá se, že pozemková politika musí přispívat k zajištění společensky žádoucího 

širokého rozptýlení vlastnictví půdy, které má přímý vliv na životní a pracovní 

podmínky i kvalitu života všech osob, a připomíná důležitou společenskou funkci 

vlastnictví půdy, která spočívá v tom, že zánik podniků a pracovních míst vedou 

k úpadku rolnického evropského zemědělství i venkovských oblastí a tím k strukturním 

změnám, které by měly negativní důsledky pro celou společnost; 

6. doporučuje členským státům, aby při kupování zemědělské půdy dávaly přednost 

zemědělcům, a to zejména v dobách rostoucího zájmu nezemědělců o koupi 

zemědělských pozemků;  

7. má za to, že pozemková politika musí mladým lidem usnadňovat vstup do zemědělství, 

a to nejen pomocí podpory mladých zemědělců v rámci společné zemědělské politiky; 

požaduje proto komplexní přístup, který bude přispívat k tomu, aby mladí kvalifikovaní 

zemědělci a začínající podnikatelé přebírali popř. zakládali zemědělské podniky; 

8. vyzývá členské státy, aby se svou pozemkovou politikou snažily působit proti 

zvyšování kupních cen a pachtovného; požaduje také, aby tyto ceny podléhaly 

schvalovacímu procesu, který se bude vztahovat i na fúze, štěpení a zakládání nadací; 

domnívá se, že přísnější kontroly pachtovních smluv a oznamovací povinnost 

s možnostmi sankcí by byly smysluplné, neboť pacht je často prvním krokem ke koupi; 

9. vyzývá EU k provádění dobrovolných pokynů pro odpovědnou správu půdy, lesů a 

rybolovu Organizace OSN pro výživu a zemědělství, které všechny členské státy 

ratifikovaly, a sice v zájmu rozvoje optimální zemědělské struktury EU; 

10. navrhuje, aby bylo snížení části podpory přímých plateb, která přesahuje horní hranici 

150 000 EUR, podle článku 11 nařízení (EU) č. 1307/2013 o přímých platbách stejně 

závazné jako povinné snížení části základní prémie, která má být zemědělci poskytnuta, 

pokud přesahuje 150 000 EUR, a to alespoň o 5 %; 

11. má za to, že by 30 % přímých plateb mělo být určeno na první hektary podniku, pokud 

budou zároveň splněny podmínky stanovené v článcích 41 a 42 nařízení o přímých 

platbách; 

12. doporučuje, aby byla za tímto účelem stanovena jednotná celoevropská definice pojmu 

„aktivní zemědělec“, která je jednoznačně spjata s pojmem práce v zemědělském 

podniku; 

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala všechny oblasti politiky s cílem zjistit, zda přispívají 

ke koncentraci zemědělské půdy v EU nebo zda působí proti ní; 

14. podporuje konstatování Komise, že půda není nevyčerpatelný zdroj a že už nyní je 

v důsledku změny klimatu, eroze půdy a jejího přetěžování pod silným tlakem, a 
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požaduje, aby byla zemědělské půdě přiznána zvláštní ochrana s ohledem na zachování 

čtyř základních evropských svobod, aby členské státy mohly při řízení prodeje a pachtu 

zemědělské půdy zohledňovat sociální a ekologická kritéria; 

15. vyzývá Komisi, aby vytvořila a zveřejnila seznam kritérií, z nějž bude členským státům 

jasně zřejmé, jaká opatření regulace trhu s půdou jsou v rámci čtyř základních svobod 

Evropské unie přípustná;  

16. vyzývá Komisi, aby zvyšovala informovanost členských států, pokud jde boj s korupcí 

v souvislosti s prodejem půdy a aby je v této činnosti podporovala; 

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také vládám a 

parlamentům členských států. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Koncentrace půdy – evropské téma: 

 

Témata jako zabírání a koncentrace půdy byla po dlouhou dobu spojena se zeměmi Jihu. 

Při bližším pohledu je ale zřejmé, že koncentrace zemědělských ploch je už několik let i 

evropské téma. 

 

O koncentraci půdy se hovoří, pokud při obchodu se zemědělskými užitnými plochami 

dochází k nabývání půdy v rozsahu, jenž není v Evropě obvyklý.  

 

Čísla z roku 2010 ukazují, že už tehdy jen 3 % podniků ovládala 50 % půdy využívané 

pro zemědělské účely v EU-27 a že naproti tomu v roce 2012 80 % podniků nakládalo 

s pouhými 12 % zemědělské půdy.  

 

Míra koncentrace zemědělské půdy v Evropě zhruba odpovídá nerovnému rozdělení půdy 

např. v Brazílii, Kolumbii a na Filipínách.  

 

Zemědělská půda není běžné zboží, neboť půdu nelze rozmnožovat a přístup k ní patří mezi 

lidská práva. Koncentrace zemědělské půdy v rukou několika málo subjektů je spojena 

se zásadními společenskými, kulturními, ekonomickými a politickými dopady ve všech 

členských státech EU.  

 

Podobně jako koncentrace kapitálu i příliš vysoká koncentrace zemědělských ploch rozděluje 

společnost, destabilizuje venkov, ohrožuje potravinové zabezpečení a tím i evropské 

ekologické a sociální cíle. 

 

Všeobecně chybí rozsáhlé, transparentní, aktuální a kvalitní údaje o pohybech cen a objemů 

na evropském trhu s půdou, které by jednotně zachycovaly situaci v celé Evropě. To platí jak 

pro prodeje půdy a podílů, tak pro pachtovné. 

 

Dopady na evropské zemědělství 

 

Kupní ceny zemědělských pozemků a výše pachtovného dosahují v mnoha oblastech Evropy 

úrovně, která mnoha zemědělským podnikům znemožňuje se chránit před ztrátou 

propachtovaných ploch nebo nákupem pozemků nakupit více půdy, což by bylo pro udržení 

životaschopnosti podniků potřeba. Odhlédneme-li od skutečnosti, že na trhu nejsou 

k dispozici téměř žádné pozemky, výše pachtovného se už neodvíjí od dosažitelného 

zemědělského výnosu. Z toho důvodu jsou kapitálové požadavky pro mnoho začínajících 

zemědělců příliš vysoké a riskantní. 

 

Dopad na společnost 

 

Koncentrace půdy se dotýká zejména zemědělců a pracovníků v zemědělství. Až při bližším 

pohledu je zřejmý i dopad na celou společnost.  

Vlastnictví je nejlepším předpokladem pro odpovědné nakládání s půdou a udržitelné 

zemědělství. Podporuje soudržnost a přispívá tak k tomu, že lidé zůstávají ve venkovských 
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regionech.  

 

Široce rozptýlené vlastnictví je základní zásadou sociálně tržního hospodářství a důležitým 

předpokladem sociální soudržnosti národního hospodářství. Plochy využívané pro zemědělské 

účely jsou nejen nenahraditelnou výrobní základnou pro kvalitní potraviny a krmiva, ale mají 

zvláštní význam i pro vodohospodářství, biodiverzitu a úrodnost půdy, jež už nyní trpí 

změnami klimatu a erozí půdy. 

 

Důvody koncentrace zemědělské půdy v EU a jí způsobené problémy  

 

Ačkoli jsou ceny zemědělské půdy v členských státech EU různě vysoké, koncentrace půdy 

vytrvale stoupá v celé Evropě, což s sebou přináší negativní dopady na zemědělce.  

 

Důvodů koncentrace půdy v EU je více. Kupování půdy tak v současné době patří z důvodu 

rostoucí poptávky po potravinách a krmivech, obnovitelných surovinách pro výrobu 

pohonných hmot a pro chemický a textilní průmysl a poptávky po nefosilních zdrojích 

energie k nejlepším a nejjistějším možnostem investic a zisku pro investory z celého světa.  

 

Kromě toho přispěly i nízké úrokové sazby přetrvávající od dob finanční krize k „útěku 

k reálným hodnotám“ – tedy k půdě. Následkem toho se o investice do půdy zajímají i 

nezemědělští investoři. 

 

Zemědělskou půdu jako takovou kromě koncentrace půdy ohrožuje i nezemědělské využívání 

v podobě zakrývání, urbanizace, cestovního ruchu nebo infrastrukturních projektů.  

 

Některé činnosti a dotace EU navíc podporují snahy o rozšiřování zemědělských podniků 

nebo lákají nezemědělské investory do zemědělství. Přímé platby vázané na plochu například 

vedou k jednostranné podpoře největších podniků.  

 

Podobně fungují také dotační programy EU nebo členských států, které například podporují 

nefosilní zdroje energie a zvyšují tak boj o půdu mezi producenty potravin, krmiv a paliv.  

 

Rozsah a rychlost koncentrace půdy jsou alarmující. To platí obzvláště pro země jako 

Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Nicméně ani v Německu, Itálii a Španělsku nejsou tyto 

problémy neznámé.  

 

Mnoho členských států tento problém rozpoznalo a snaží se proti němu pomocí zákonů 

působit. Při tom často dochází ke konfliktu s jednou ze čtyř evropských základních svobod, 

totiž volným pohybem kapitálu. Tato základní svoboda, která právem platí v celé EU a 

zahrnuje v sobě zákaz diskriminace státních příslušníků jiných členských států EU, naráží při 

prodeji zemědělské půdy na své hranice.  

 

Přístup k zemědělské půdě je nezbytný 

 

Koncentrace zemědělské půdy v EU má rozličné dopady na společnost i na praktikující 

zemědělce. Má-li zemědělství fungovat i v budoucnosti, je odkázáno zejména na přístup 

mladých lidí k zemědělské půdě. Jejich ochota inovovat a investovat je pro budoucnost 

venkova rozhodující. Jen tak lze totiž zastavit stárnutí pracovníků v zemědělství, zajistit 

předávání zemědělských podniků z generace na generaci a dosáhnout cíle multifunkčního 
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zemědělství, v němž budou hrát hlavní roli rodinné a družstevní podniky, které budou řídit 

jejich vlastníci. 

 


