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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup 

poľnohospodárov k pôde? 

(2016/2141(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

z. 21. januára 2015 s názvom Zaberanie pôdy – hrozba pre rodinné poľnohospodárske 

podniky,  

– so zreteľom na dobrovoľné usmernenia Organizácie OSN pre výživu 

a poľnohospodárstvo (FAO) pre zodpovednú správu držby pôdy, rybárstva a lesov 

z 12. mája 2012, 

– so zreteľom na petíciu pre Európsky parlament č. 187/2015 s názvom Zachovanie 

a správa európskej ornej pôdy ako nášho spoločného bohatstva: výzva organizácií 

občianskej spoločnosti na udržateľnú a spravodlivú pozemkovú politiku EÚ, 

– so zreteľom na štúdiu Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka o rozsahu hromadného skupovania poľnohospodárskej pôdy v EÚ (Rozsah 

zaberania poľnohospodárskej pôdy v EÚ)1, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0000/2016), 

A. keďže už v roku 2010 v rámci EÚ 27 malo iba 2,7 % podnikov pod kontrolou 50,6 % 

európskej pôdy využívanej na poľnohospodárske účely a naproti tomu v roku 2012 

malo 80 % podnikov k dispozícii iba 12 % poľnohospodárskej pôdy; 

B. keďže prístup k pôde patrí medzi ľudské práva; 

C. keďže pôda je čoraz vzácnejší statok, ktorý sa nedá nanovo vytvárať, a preto ju 

nemožno považovať za bežnú komoditu, pričom jej navyše hrozí dvojaké 

nebezpečenstvo – jednak úbytok ornej pôdy v dôsledku zástavby, urbanizácie 

a projektov infraštruktúry a jednak koncentrácia pôdy v rukách poľnohospodárskych 

veľkopodnikov a nepoľnohospodárskych investorov; 

D. keďže členské štáty potrebujú pri prijímaní politických rozhodnutí v oblasti pozemkovej 

politiky rozsiahle, aktuálne, transparentné a kvalitné údaje o pohybe cien a výmery 

pozemkov vo vlastníctve a v nájme na pozemkovom trhu; 

E. keďže veľké rozptýlenie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy je jednou zo základných 

zásad sociálneho trhového hospodárstva a dôležitým predpokladom sociálnej súdržnosti 

národného hospodárstva;  

                                                 
1 Štúdia Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka s názvom Extent of Farmland 

Grabbing in the EU (Rozsah zaberania poľnohospodárskej pôdy), s. 24 (PE540.369). 
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F. keďže pôda využívaná na poľnohospodárske účely má mimoriadny význam pre vodnú 

bilanciu, klímu, biodiverzitu a úrodnosť pôdy a už teraz je vystavená dôsledkom zmeny 

klímy a pôdnej erózie;  

G. keďže vlastníctvo je najlepším predpokladom pre zodpovedný prístup k pôde a jej 

udržateľné obhospodarovanie, navyše podporuje identifikáciu a súdržnosť a prispieva 

k tomu, že ľudia zostávajú vo vidieckych regiónoch, čím sa ovplyvňuje sociálno-

ekonomická infraštruktúra vidieka, pričom oddelením držby od vlastníctva sa zvyšuje 

riziko polarizácie spoločnosti, straty kvality práce a života a chudoby; 

H. keďže cieľom európskej poľnohospodárskej politiky je multifunkčné 

poľnohospodárstvo charakterizované rodinnými a družstevnými podnikmi, ktoré 

vlastnia kapitál, veľkým rozptýlením vlastníctva a mnohotvárnou poľnohospodárskou 

štruktúrou naviazanou na bydlisko, ktorá rešpektuje tradície, právnu istotu 

a zodpovednosť; 

I. keďže koncentrácia poľnohospodárskej pôdy môže spôsobiť stratu pracovných miest 

v poľnohospodárstve; 

J. keďže odvetvie poľnohospodárstva obstojí v budúcnosti len vtedy, ak sa spoľahne na 

mladú generáciu, pretože len tak sa v poľnohospodárstve zastaví trend starnutia a zaistí 

sa nástupníctvo, no keďže pre mladých mužov a ženy pôsobiacich v poľnohospodárstve 

a začínajúcich podnikateľov a podnikateľky je obzvlášť ťažké získať prístup k pôde; 

K. keďže ceny za nákup a nájom poľnohospodárskej pôdy v mnohých regiónoch 

medzičasom stúpli na úroveň, ktorá mnohým poľnohospodárskym podnikom 

z ekonomického hľadiska znemožňuje udržať si prenajaté pozemky, resp. pristúpiť 

k zvýšeniu pozemkov v záujme zachovania životaschopných podnikov, pretože na trhu 

nie je v ponuke takmer žiadna pôda; 

L. keďže politika a dotácie EÚ podporujú procesy koncentrácie, pretože priame platby 

viazané na pôdu prúdia jednostranne do veľkých podnikov a nasadenie týchto 

prostriedkov prispieva k zvyšovaniu cien pôdy, čo napomáha vylúčeniu malých 

a stredných podnikov z pozemkového trhu;  

M. keďže predovšetkým od finančnej a hospodárskej krízy v roku 2007 sa investície 

do poľnohospodárskej pôdy považujú za bezpečný peňažný vklad, pričom 

poľnohospodársku pôdu skupujú investori, ktorí nepochádzajú z poľnohospodárskeho 

prostredia, a vlastníctvo pôdy zostane bezpečným peňažným vkladom aj v prípade 

inflácie v budúcnosti;  

1. požaduje zriadenie centrálneho monitorovacieho strediska, ktorého úlohou bude 

sledovať mieru koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ, meniace sa využívanie 

pôdy a trhové správanie vlastníkov a nájomcov a pravidelne o týchto skutočnostiach 

podávať správy; 

2. vyzýva Komisiu, aby vytvorila právny základ, ktorým sa zabezpečí pravidelný zber 

údajov porovnateľnej kvality o výške nájmu a cenách za pozemky pri všetkých 

predajoch pôdy a podielov poľnohospodárskych podnikov vo všetkých členských 

štátoch;  
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3. považuje za zmysluplné vykonať celoeurópsky jednotný súpis pozemkov, v rámci 

ktorého sa aktuálne a presne zaevidujú všetky údaje o vlastníckych právach a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy, ktoré sa zrozumiteľne uvedú vo verejnej digitálnej databáze; 

4. uznáva, že sceľovanie pozemkov na základe rôznych postupov v rámci integrovaného 

obhospodarovania pôdy je nenahraditeľným nástrojom na zlepšovanie 

poľnohospodárskej štruktúry a urovnávanie konfliktov súvisiacich s využívaním pôdy;   

5. zastáva názor, že pozemková politika musí prispieť k zabezpečeniu spoločensky 

žiadaného veľkého rozptýlenia vlastníctva pôdy, pretože má priamy vplyv na životné 

a pracovné podmienky a kvalitu života všetkých ľudí, a pripomína dôležitú sociálnu 

funkciu vlastníctva pôdy spočívajúcu v skutočnosti, že strata podnikov a pracovných 

miest vedie k úpadku európskeho roľníckeho poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, 

a tým aj celospoločensky k neželaným štrukturálnym zmenám; 

6. odporúča členským štátom, aby pri nadobúdaní poľnohospodárskej pôdy 

uprednostňovali poľnohospodárov a poľnohospodárky, najmä v časoch rastúceho 

záujmu o získanie poľnohospodárskych pozemkov záujemcami, ktorí nepôsobia 

v poľnohospodárstve;  

7. zastáva názor, že pozemková politika musí prispieť k uľahčovaniu vstupu mladých ľudí 

do poľnohospodárstva, a to nad rámec podpory mladých poľnohospodárov stanovenej 

v spoločnej poľnohospodárskej politike; požaduje teda komplexný prístup, ktorý 

prispeje k tomu, aby kvalifikovaní poľnohospodári a začínajúci podnikatelia mohli 

preberať, resp. zakladať podniky; 

8. vyzýva členské štáty, aby koncipovali pozemkovú politiku tak, aby sa zmiernil nárast 

cien za kúpu a nájom poľnohospodárskych pozemkov; žiada, aby ceny navyše 

podliehali povoľovaciemu postupu, ktorý sa bude vzťahovať aj na zlúčenia, rozdelenia 

a zakladanie nadácií; zastáva názor, že by bolo vhodné zaviesť prísnejšie kontroly 

nájomných zmlúv a oznamovaciu povinnosť s možnosťami sankcionovania, pretože 

nájom je často prvým krokom ku kúpe; 

9. žiada, aby EÚ v záujme rozvoja jasného štrukturálneho poľnohospodárskeho modelu 

vykonávala dobrovoľné usmernenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 

pre zodpovednú správu držby pôdy, rybárstva a lesov, ratifikované všetkými členskými 

štátmi; 

10. navrhuje, aby sa záväzne zaviedlo krátenie tej časti sumy priamych platieb, ktorá 

prekračuje hornú hranicu 150 000 EUR, ako sa stanovuje v článku 11 nariadenia (EÚ) 

č. 1307/2013 o priamych platbách, ako aj povinné zníženie časti sumy základnej platby, 

ktorá prekračuje 150 000 EUR, aspoň o 5 %; 

11. zastáva názor, že 30 % priamych platieb by malo byť určených na prvé hektáre podniku, 

a to pri súčasnom dodržaní právnych ustanovení EÚ vytýčených v článkoch 41 a 42 

nariadenia o priamych platbách; 

12. v tejto súvislosti odporúča, aby sa na európskej úrovni jednotne vymedzil pojem 

„aktívny poľnohospodár“, ktorý by sa jednoznačne spájal s pojmom práca 

v poľnohospodárskom podniku; 



 

PE592.416v01-00 6/9 PR\1108078SK.docx 

SK 

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala všetky oblasti politiky s cieľom zistiť, či podporujú 

koncentráciu poľnohospodárskej pôdy v EÚ alebo jej bránia; 

14. potvrdzuje konštatovanie Komisie, že pôda je vyčerpateľný zdroj, ktorý už je výrazne 

zaťažený zmenou klímy, pôdnou eróziou a nadmerným využívaním, a žiada, aby bola 

poľnohospodárskej pôde priznaná osobitná ochrana – v súlade so štyrmi európskymi 

základnými slobodami –, aby tak členské štáty mohli regulovať predaj a prenájom ornej 

pôdy so zreteľom na sociálne a ekologické kritériá; 

15. vyzýva Komisiu, aby zostavila a uverejnila katalóg kritérií, z ktorého bude členským 

štátom zrejmé, aké opatrenia na regulovanie pozemkového trhu v rámci štyroch 

základných slobôd Európskej únie sú povolené;  

16. vyzýva Komisiu, aby medzi členskými štátmi šírila osvetu o boji proti korupcii 

v súvislosti s predajom pôdy a aby ich v tomto smere podporovala; 

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov. 



 

PR\1108078SK.docx 7/9 PE592.416v01-00 

 SK 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Koncentrácia pôdy – európska téma 

 

Témy ako zaberanie a koncentrácia pôdy sa po dlhý čas spájali s krajinami na južnej pologuli. 

Pri bližšom pohľade však musíme konštatovať, že koncentrácia ornej pôdy je už niekoľko 

rokov aj európskou témou. 

 

O koncentrácii pôdy hovoríme vtedy, keď pri obchodovaní s poľnohospodárskou pôdou 

dochádza k nadobúdania pôdy v rozsahu, ktorý je na európske pomery nezvyčajný.  

 

Údaje z roku 2010 ukazujú, že v EÚ 27 už majú asi 3 % poľnohospodárskych podnikov pod 

kontrolou 50 % pôdy využívanej na poľnohospodárske účely, pričom na druhej strane v roku 

2012 malo 80 % podnikov k dispozícii iba 12 % poľnohospodárskej pôdy.  

 

Miera koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v Európe je podobná ako v prípade nerovného 

rozdelenia pôdy napr. v Brazílii, Kolumbii a na Filipínach.  

 

Poľnohospodárska pôda nie je bežná komodita, keďže sa nedá nanovo vytvárať, a prístup 

k nej je ľudským právom. Koncentrácia poľnohospodárskej pôdy v rukách iba niekoľkých 

aktérov sa spája s ďalekosiahlymi sociálnymi, kultúrnymi, hospodárskymi a politickými 

dôsledkami pre všetky členské štáty EÚ.  

 

Podobne ako v prípade koncentrácie peňažného majetku rozdeľuje príliš vysoká koncentrácia 

poľnohospodárskej pôdy spoločnosť, destabilizuje vidiek, ohrozuje potravinovú bezpečnosť, 

a teda aj ekologické a sociálne ciele Európy. 

 

Vo všeobecnosti chýbajú rozsiahle, transparentné, aktuálne, kvalitné a jednotné európske 

údaje o pohybe cien a výmery pozemkov na európskom trhu. To platí tak pre predaj pôdy 

a podielov, ako aj pre ceny za nájom. 

 

Dosah na poľnohospodárstvo v Európe 

 

Ceny za nákup a nájom poľnohospodárskej pôdy v mnohých európskych regiónoch 

medzičasom stúpli na úroveň, ktorá mnohým poľnohospodárskym podnikom znemožňuje 

chrániť sa pred stratou prenajatých pozemkov alebo pristúpiť k zvýšeniu pozemkov 

prostredníctvom nákupu pôdy, čo je nevyhnutnosťou na zachovanie životaschopných 

podnikov. Odhliadnuc od toho, že na pozemkovom trhu nie je v ponuke takmer žiadna pôda, 

ceny za nájom sa už neodvíjajú od predpokladaných poľnohospodárskych výnosov. 

Pre mnohé nové účastníčky a účastníkov sú tak kapitálové požiadavky privysoké a príliš 

riskantné. 

 

Dosah na spoločnosť 

 

Koncentrácia pôdy sa týka v prvom rade poľnohospodárov a pracovníkov 

v poľnohospodárstve. Celospoločenský dosah je zrejmý až pri bližšom pohľade.  

Vlastníctvo je najlepším predpokladom pre zodpovedný prístup k pôde a jej udržateľné 

obhospodarovanie. Podporuje súdržnosť a prispieva tak k tomu, že ľudia zostávajú 
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vo vidieckych regiónoch.  

 

Veľké rozptýlenie vlastníctva je zásadným princípom sociálneho trhového hospodárstva 

a dôležitým predpokladom sociálnej súdržnosti národného hospodárstva. Pôda využívaná 

na poľnohospodárske účely nepredstavuje len nenahraditeľnú základňu na produkciu potravín 

a krmív, ale má mimoriadny význam aj pre vodnú bilanciu, biodiverzitu a úrodnosť pôdy, 

pričom už teraz trpí v dôsledku zmeny klímy a pôdnej erózie. 

 

Koncentrácia poľnohospodárskej pôdy v EÚ – príčiny a výzvy   

 

Aj keď sa cenové hladiny poľnohospodárskej pôdy v členských štátoch EÚ rôznia, 

koncentrácia pôdy neúnavne preniká do celej Európy, čo negatívne vplýva na roľníkov.  

 

Koncentrácia pôdy v EÚ má mnohoraké príčiny. Z dôvodu stúpajúceho dopytu 

po potravinách a krmivách, obnoviteľných surovinách pre výrobu palív, chemický priemysel 

a textilný priemysel a dopytu po nefosílnych zdrojoch energie tak nadobúdanie pôdy aktuálne 

patrí k najlepším a najistejším možnostiam vkladu a zisku pre investorov z celého sveta.  

 

Fáza nízkych úrokových sadzieb, ktorá pretrváva od finančnej krízy, je tiež dôvodom 

pre „únik k reálnym hodnotám“, teda k pozemkom a pôde. V dôsledku toho javia o získavanie 

pôdy záujem aj investori, ktorí nepôsobia v odvetví. 

 

Popri koncentrácii pôdy ohrozuje poľnohospodársku pôdu ako takú aj využívanie 

na nepoľnohospodárske účely v podobe zástavby, urbanizácie, cestovného ruchu a projektov 

infraštruktúry.  

 

Okrem toho niektoré oblasti politiky a dotácie EÚ podporujú expanzívne snahy 

poľnohospodárskych podnikov, prípadne lákajú na pôdu investorov, ktorí nepôsobia v odvetví 

poľnohospodárstva. Priame platby viazané na pôdu napríklad vedú k jednostrannej podpore 

najväčších podnikov.  

 

Podobne fungujú podporné programy EÚ alebo členských štátov, ktoré podporujú napríklad 

nefosílne zdroje energie, čím zvyšujú konkurenčný boj o pôdu medzi pestovateľmi potravín, 

krmív a plodín na výrobu palív.  

 

Koncentrácia pôdy naberá alarmujúci rozsah a rýchlosť. Platí to najmä pre krajiny ako 

Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Táto problematika však nie je neznáma ani v Nemecku, 

Taliansku a Španielsku.  

 

Mnohé členské štáty tento problém rozpoznali a usilujú sa daný trend zvrátiť prostredníctvom 

zákonov. Pritom však často vzniká konflikt s jednou zo štyroch európskych slobôd – voľným 

pohybom kapitálu. Táto základná sloboda, ktorá právom platí v celej EÚ a zahŕňa zákaz 

diskriminácie občanov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi krajín EÚ, naráža pri predaji 

poľnohospodárskej pôdy na svoje hranice.  

 

Prístup k poľnohospodárskej pôde má zásadný význam 

 

Koncentrácia poľnohospodárskej pôdy v EÚ má mnohotvárne účinky na spoločnosť a na ženy 

a mužov, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu. Úspešný rozvoj odvetvia poľnohospodárstva 
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v budúcnosti závisí najmä od prístupu mladých ľudí k poľnohospodárskej pôde. Ich 

pripravenosť inovovať a investovať má rozhodujúci význam pre budúcnosť vidieka. Iba tak sa 

totiž dá zastaviť trend starnutia v poľnohospodárstve a zaistiť nástupníctvo a cieľ 

multifunkčného poľnohospodárstva, ktoré charakterizujú rodinné a družstevné podniky, ktoré 

riadia ich vlastníci. 


