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Každý den mizí 15 hektarů kvalitní půdy
Podle expertů se ale nebere
v potaz budoucí možný vývoj,
kdy hrozí velká sucha a možná
i úbytek produkce potravin. Nevratný úbytek orné půdy tak
představuje i bezpečnostní riziko. Řada evropských zemí proto
začíná posilovat svoji potravinovou soběstačnost, a to i s ohledem na možné klimatické vlivy
a politická rizika.
Zemědělcům a všem, kteří
poukazují na rostoucí úbytek orné půdy, nejde samozřejmě o to,
zakázat jakoukoli výstavbu. Neobejdeme se bez silnic ani bez
nových bytů. Racionální úbytek
zemědělské půdy by se však podle odborníků mohl pohybovat
kolem pěti hektarů denně.

Jiří Vavroň
Kvalitní orné půdy vhodné
pro zemědělskou výrobu v Česku rychle ubývá. Denně se začíná stavět na zhruba 15 hektarech kvalitní půdy. Za 25 let
jí tak „zmizelo“ přes 140 tisíc
hektarů. Místo úrodných polí
dnes najdete satelitní městečka, sklady, montovny či parkoviště.
Přitom dostatek orné půdy je
klíčový pro budoucnost. Půda zadržuje vodu, brání povodním,
především však zajištuje potravi-

Stavět na zelené
louce se i přes
vyšší poplatky
stále vyplatí

Ilustrační foto Profimedia.cz

ny. Její ztráty jsou nevratné, nejde ji uměle vyrobit. Vrstva deseti centimetrů kvalitní ornice
vzniká v přírodě dva tisíce let.
Únosná míra úbytku zemědělské půdy, jak uvedl v neděli
v Otázkách Václava Moravce na
ČT1 Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy, je kolem pěti hektarů
denně.
Že se na orné půdě intenzivně
staví, potvrzují i zemědělci. Orná půda je totiž často na místech,
která jsou blízko velkých měst,
silnic, železničních tratí a vleček,
tedy snadno dostupná. Zájem
o kvalitní půdu je dán cenou. Zaplatit poplatky za vynětí kvalitní
půdy z půdního fondu se totiž developerům stále vyplatí.
Náklady na stavbu na zelené
louce jsou i přes poplatky za vynětí z orné půdy stále nižší, než
když se začne stavět na ploše,
kterou je nutné draze asanovat,

Schází účinná
motivace

bourat na ní bývalé stavby, platit
za skládky. Zájem o českou půdu mají proto i zahraniční investoři. Česká půda je totiž levnější
a přístupnější než v jiných zemích.
Protože půdy ubývá, nabídka
volných ploch je stále menší, stává se drahou. Jestliže před pár lety jste pořídili hektar kvalitní půdy za 75 tisíc, dnes musíte
počítat s asi 130 tisíci korun.
Stále dražší je i pronájem půdy. Přitom půdu pro zeměděl-

skou výrobu si v Česku pronajímá 80 procent zemědělců. To je
v Evropě naprostý unikát.
Nejde však jen o prostou ztrátu půdy. Zhoršuje se i kvalita půdy, která zbývá, téměř dvě třetiny
jsou ohroženy erozí.

„Nestrašte úbytkem,
půdy je dostatek“
Betonová a developerská lobby však proti ochráncům půdy
poměrně efektivně bojuje. Poukazuje na to, že zemědělská vý-

roba pro svoji intenzitu a výkonnost tolik zemědělské půdy nepotřebuje.
„Půdy je dostatek, tvrdí, není
jí tolik potřeba,“ argumentují developeři. Lidé podle nich jedí více zeleninu a ovoce, nejedí tolik
obiloviny a výrobky z nich včetně masa, kromě toho jakékoli potraviny je podle nich možné dovézt.
Developerské a stavební firmy
lidem slibují tisíce nových pracovních míst s dobrými výdělky,

argumentují i příchodem nových investorů. Na to slyší, zejména v obdobích před volbami,
také mnozí politici a politické
strany.
„Zásoby půdy“ se přitom tenčí všude na světě, na planetě přibývá lidí. Půda je často doporučovanou dlouhodobou investicí,
čímž se stává předmětem podnikatelského zájmu mnohem širší
skupiny zájemců, než jsou
hospodařící zemědělci nebo
stavbaři.

Pilotní provoz elektronické evidence tržeb spuštěn
Finanční správa včera podle
plánu spustila pilotní provoz
elektronické evidence tržeb
(EET). Právu to potvrdila mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.
„Postupně byly ověřeny všechny funkce systému a pilotní provoz je plně zpřístupněn podnikatelské veřejnosti,“ informovala
Petlachová. Jak dodala, pilotní
provoz primárně slouží podnikatelům k otestování jejich pokladních zařízení a vlivu EET na jejich prodejní a účetní procesy.
Řada podnikatelů ale přípravu
na elektronickou evidenci tržeb

zatím neřeší. Vyplývá to z vyjádření dodavatelů pokladních systémů pro EET. Ti ale zároveň
uvádějí, že zájem o pokladny se
zvyšuje s tím, jak se blíží ostrý
start evidence tržeb 1. prosince.
Tento termín platí pro restaurace
a ubytovací služby.

Většina podnikatelů
zatím vyčkává
Finanční správa začala od včerejška ukládat údaje o tržbách
podnikatelů, kteří se k ní dobrovolně pomocí EET připojili.
K systému se mohli podnikatelé
připojit i dříve, ale v testovacím

Tendr na registrační
značky vyhrála firma SPM

(Inzerce)

Ministerstvo dopravy vybralo
za zhotovitele registračních značek firmu SPM – Security Paper
Mill (dříve Neograph).
Společnost zvítězila v tendru
s nejnižší nabídkou při ceně
45 korun na jednu tabulku. Informoval o tom včera mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Nyní běží 15denní lhůta, během které se mohou neúspěšní
účastníci tendru odvolat. Pokud se
tak nestane, měla by SPM registrační značky, označované jako
SPZ, vyrábět příští čtyři roky.
Nyní ministerstvo za tabulku
pro osobní vozy (520 x 110 mm)

platí 77 korun. „Za čtyři roky ušetříme daňovým poplatníkům více
než sto miliónů korun, tedy zhruba třetinu současných nákladů,“
uvedl ministr dopravy Dan Ťok.
Kromě vítězné SPM se tendru
zúčastnily firmy Samdi, Eltodo
a Státní tiskárna cenin.
SPM nabídla 24 miliónů korun
za půl roku. Druhá nejnižší nabídka firmy Samdi byla podle
ČTK o zhruba dva milióny vyšší.
Tabulky pro registrační značky
dlouhodobě dodává státu jediný
dodavatel, kterým je společnost
Hicon a který se aktuálního tendru nezúčastnil.
(ČTK)

prostředí, tzv. playgroundu, se
data o evidovaných tržbách neukládala. Povinnost evidovat tržby nastane právě 1. prosince.
Přestože již řada podnikatelů
má pokladny podporující EET,
s jejich uvedením do testovacího
provozu podniky podle provozního ředitele firmy Storyous Petra Filipce vyčkávají. „Zřejmě
hlavně kvůli obavám, že udělají
chybu v nastavení pokladny nebo špatnou evidencí jednotlivých
plateb. Čekají na více informací
a příkladů z trhu, které jim napovědí, co a jak,“ uvedl.
Společnost Dotykačka z impro-

vizované ankety mezi podnikateli zjistila, že řada z nich si s EET
velké starosti nedělá. „Někteří používají chytrý pokladní systém již
řadu let a EET pro ně znamená
jen aktualizaci softwaru, jinak se
pro ně nic nemění. Protipólem
však byly případy podniků, kde
zatím žádný pokladní systém pro
EET nemají a zároveň je to vůbec
nestresuje,“ uvedl mluvčí firmy
Michal Wantulok.

Rizika EET bude
možné si i pojistit
Detailnější informace k fungování pilotního provozu chce

ministerstvo financí představit
na dnešní tiskové konferenci.
V pátek budou ministr financí
Andrej Babiš (ANO) a jeho náměstkyně pro daně a cla Alena
Schillerová odpovídat podnikatelům na otázky k EET na konferenci v Ostravě.
Pojišťovna Generali včera
oznámila, že jako první na trhu
pojistí podnikatelům rizika související se zavedením registračních pokladen.
Nové pojištění pro EET bude
možné sjednat od poloviny listopadu, informoval ředitel pojišťovny Pavel Mencl. (svj, ČTK)

Jurečka: Někteří obchodníci
zvýhodňují dovážené potraviny
Stanislav Ptáčník
Některé obchodní řetězce zatěžují větší přirážkou české potraviny než stejné výrobky z dovozu.
Ty jsou pak při prodeji levnější
a lépe se prodávají. Vyplynulo to
z cenového průzkumu ministerstva financí (MF) mezi letošním
lednem a květnem, jehož výsledky včera na Žofínském fóru v Praze prezentoval ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Jurečkův resort MF o takový
průzkum před časem požádal.
„Jestli mne někdo obviňoval, že
říkám nepravdu v tom, že maržová politika některých obchodů někdy znevýhodňuje domácí producenty, tak částečná odpověď je
v tomto,“ řekl Jurečka na Žofíně.
Šetření zahrnuje data ze šesti
obchodních řetězců, Jurečka však
neuvedl konkrétně jakých.
Podle šetření například průměrná přirážka u kuřat kuchaných
v ČR dosahovala v některých řetězcích až 38 procent. V některých případech byla však i záporná, kuřata se prodávala levněji,
než za kolik je obchody koupily.
U kuřat ze států EU přirážka
v průměru činila 13,5 procenta.
U polotučného trvanlivého mléka byla zjištěna 17procentní při-

Marian Jurečka
rážka u českého produktu a 11,4
procenta u mléka z dovozu. V akcích se pak toto mléko prodávalo
za nižší než nákupní ceny.
Podle prezidenta Agrární a Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana jsou přirážky ještě
vyšší. „Obchodní přirážky se podle našich zjištění pohybují od
50 procent u základních potravin
až přes 100 procent u výrobků
s vysokou přidanou hodnotou,“
uvedl. Mnohé řetězce podle Tomana dávají přednost výrobkům
ze svých mateřských států, které
se i tak snaží zbavit přebytků.
Tento tlak dál vyostřilo zrušení
kvót na produkci mléka v EU, nebo ruské embargo na dovoz vybraných potravinářských výrobků
z EU a dalších západních zemí.

Miroslav Toman
Zatímco v okolních zemích řetězce kladou důraz na domácí
a regionální potraviny, v ČR podle Tomana upřednostňují výrobky
s nejnižší cenou – a těmi bývají
zpravidla ty z dovozu. „Toho bývá dosaženo skrytými národními
podporami,“ řekl Toman.
V Rakousku či Německu by si
obchodníci podle jeho slov nedovolili nabízet méně než 80 procent domácích potravin, v ČR zástupci obchodu takový požadavek
Agrární komory považují za nesmyslný a omezující trh.
Nízká míra soběstačnosti je
v produkci ovoce a zeleniny, ale
také vepřového masa. V mléčné
produkci převažují dovozy u výrobků s vyšší přidanou hodnotou,
jako jsou máslo, jogurty či sýry.

Ochránci půdy svoji půdu nejen brání, ale také přicházejí s racionálními návrhy, jak sladit zájmy průmyslu, zemědělství,
stavebnictví, dopravy, ale i potravinové bezpečnosti země.
Především by se mohla i daňově či cenově zvýhodňovat nová
výstavba na místech, kde již stojí nějaké stavby či kde se již dříve stavělo. Cenové či daňové úlevy by kompenzovaly vyšší
náklady na přípravu staveb. Vyžadovalo by to i efektivněji řešit
možné soudní spory o vlastnictví
pozemků.
Podle ministra zemědělství
Mariána Jurečky (KDU-ČSL) by
o největších záborech kvalitní orné půdy měla rozhodovat přímo
vláda. K větší motivaci developerů hledat místa pro novou výstavbu jinde než na nejlepších
polích by přispělo i razantnější
zdražení poplatků za vynětí kvalitní půdy z půdního fondu.

Kurzy akcií na burze
Název

1. 11.

CETV
59,50
ČEZ
451,90
Erste Bank
774,10
Fortuna
91,50
Kofola ČS
385,00
Komerční banka
890,00
Moneta Money Bank 83,10
O2 C. R.
222,30
Pegas
788,70
Philip Morris
12 229,00
Stock
48,50
TMR
717,00
Unipetrol
185,00
VIG
489,50
Index PX
908,80

Změna (%)
-0,75
-2,61
-0,74
+0,55
-2,53
-1,31
-3,20
-1,59
-0,16
+0,57
+0,83
-0,42
+0,57
-0,49
-1,41

Kurzy ČNB od 1. 11.
Země
Austrálie
Čína
Dánsko
EMU
Chorvatsko
Japonsko
Kanada
Maďarsko
Polsko
Rusko
Švýcarsko
Turecko
USA
V. Británie

Množství Kód
1
1
1
1
1
100
1
100
1
100
1
1
1
1

AUD
CNY
DKK
EUR
HRK
JPY
CAD
HUF
PLN
RUB
CHF
TRY
USD
GBP

Kurz
18,838
3,621
3,633
27,025
3,601
23,378
18,352
8,778
6,277
38,916
24,970
7,895
24,508
29,977

