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Příliš drahá voda
Houston je největším
americkým městem, které
nemá územní plán. Od roku
2010 tam postavili 7000
budov v záplavových zónách.
A hurikán Harvey, který udeřil
na Texas, zanechal ve městě
značné škody. strany 12 a 13
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Mondi odkládá
velkou investici
Největší česká papírna ve Štětí
počká s investicí 135 milionů
eur do nové linky. Dalších
335 milionů eur do modernizace
ale koncern dá.
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PANORAMADVTV AUTORSKÁ STRANAPODNIKY A TRHY

EU CHCE OMEZIT PODPORU VELKÝM ZEMĚDĚLCŮM, JUREČKA JE PROTI

Česko trvá na podpoře velkofarem

Po letech, kdy zemědělci v Evropské
unii pobírali dotace za hektar půdy
bez ohledu na to, kolik jí mají a co
na ní pěstují, se chystá velká změ-

na. Až se v příštích letech budou v Bru-
selu porcovat stovkymiliard eur, je prav-
děpodobné, že velké zemědělské podniky
dostanou výrazně méně peněz než dnes.
Naopakmalí farmářizískajívětšípodporu.
To se ale nelíbí Česku, které hodlá štědré
dotace pro agropodniky udržet. Jak toho
docílit, začala včera projednávat vláda.
Jdeohodněpeněz:napodporuzeměděl-

cůpadnetéměř40procentceléhorozpoč-
tu EU. Česko je přitom státem, kde velké
zemědělské koncerny dominují. Zatímco
v unii je průměrná rozloha farmy zhruba
15 hektarů, v Česku je to podle Českého
statistického úřadu desetinásobek.
Pokud by nová unijní pravidla prošla,

roční balík dotací za půdu pro české far-
máře ve výši zhruba 20 miliard korun by
se zmenšil přibližně o tři miliardy. Brusel
chce, aby jeden podnik v letech 2021 až

2027dostávalmaximálně 150tisíceur (cca
4milionykorun). Toodpovídá farměove-
likosti 1200 hektarů.
„Omezení by se týkalo asi 800 tuzem-

ských společností,“ říká Mojmír Severin
ze společnosti Agroconsult, která země-
dělcům radí ohledně dotací.
Lidovecký ministr zemědělství Marian

Jurečka český postoj hájí tím, že tento
obor je v Česku pozůstatkem socialistic-
kýchJZD.„Podporabymělabýtzachována
bez ohledu na velikost podniku,“ vzkázal
Jurečka.
Proti seškrtání podpory je Agrární ko-

mora, která zastupuje všechny největší
hráče českého zemědělství. „Českoby tím
ztratilo další kus potravinové soběstač-
nosti,“ prohlašuje šéfkomoryZdeněkJan-
dejsek, sám jedenznejvětších zemědělců,
kterýhospodařínavícenež 13 tisícíchhek-
tarech.JehoskupinaRabbitTrhovýŠtěpá-
novmá tržby okolo sedmimiliard korun.
Omezení dotací nechce ani bývalý vy-

soký manažer Agrofertu Jaroslav Faltý-
nek. „Zhruba80procentprodukcevČesku
vyrábí velké firmy. Státy staré patnáctky
tlačí na to, aby nové země, jako jeMaďar-
sko, Česko či Slovensko, tyto peníze ne-

dostaly, a jejich zemědělci tak nebyli kon-
kurenceschopní. A oni by k nám potom
mohli vozit svoje potraviny. Jen o to jde,
o nic jiného,“ tvrdí Faltýnek, který je nyní
druhýmmužemBabišovahnutíANOazá-
roveň předsedou poslaneckého zeměděl-
ského výboru.
Evropskákomiseomezeníplatebobha-

juje například tím, že velké podniky mají
vdůsledkusoučasnéhosystémunepřimě-
řenou výhodu oproti těmmenším.
Evropské zemědělství je založeno

na menších, často rodinných farmách
a peníze míří hlavně na podporu venko-
va. Rodinné farmy mají podle Anny Mi-
chalčákovézporadenskéspolečnostiB&P
Research silnější vztah kpodnikání, půdě
či životu na venkově než průmyslový ze-
mědělský podnik.
PetrZahradníkzEvropskéhohospodář-

skéhoasociálníhovýboruaČeskéspořitel-
nyupozorňuje, ževEvropě seobecněpro-
sazuje trend podpory malých a středních
podniků, a to nejen v zemědělství. „Tam
mi todává logikunejvíc,“ tvrdí Zahradník.
Podle něj evropské zemědělství čekají

vpříštích letechškrty. Jednakdounijního
rozpočtupřestanoupřitékatpenízeodjed-

Milan Mikulka, Ondřej Houska
autori@economia.cz

nohoznejvětšíchpřispěvatelů– loni siBri-
tové odhlasovali odchod z unie – a jednak
stálevícekritikůžádá,abyvdoběmigrační
krizeazvyšujícíhosepočtu teroristických
útoků šlo více peněz na bezpečnostmísto
do zemědělství.
Snaha omezit eurodotace pro velké ze-

mědělské podniky se objevila už při vy-
jednávání o současném rozpočtu Evrop-
ské unie, který platí pro léta 2013 až 2020.
Odpůrci, mezi než i tehdy patřilo Česko,
zvítězili. Klíčovým spojencem byla Velká
Británie, s jejížpodporousealekvůlibrexi-
tu už nedá počítat.
To oslabuje vyhlídky Česka na to, aby

podporuvelkopodnikůmudrželo. Zostat-
níchzemíosmadvacítky jeprotiuž jenSlo-
vensko. Aby se návrh podařilo odvrátit,
musely by proti být čtyři členské státy
unie. Spojence se podle několika zdrojů
HNobeznámenýchsesituacíČeskuzřejmě
nepodaří získat.
Ministerstvozemědělství vdokumentu

doručenémnavládupaksamoupozorňuje,
že už deset zemí zavedlo limit dotací pro
velkéagropodnikydobrovolně.Mezinimi
jsou Polsko, Irsko, Řecko či Itálie.
S přispěnímPetra Zenknera

3
mld. Kč
je suma, o kterou by
ročně přišli největší
zemědělci v Česku,
pokud EU omezí
dotace na plochu polí.

Na jednání vlád obou zemí
v Lednici na Břeclavsku se
na tom shodli český premiér
Bohuslav Sobotka a jeho slo-
venský protějšek Robert Fico.
Uvedli, že chtějí postupovat
tvrdě proti tomu, že potravi-
ny pod stejným názvem mají
v západních zemích vyšší
kvalitu než ve východních.
„Nechceme jíst a pít šmejdy,
chceme stejnou kvalitu,“
uvedl Fico. Foto: ČTK

NECHCEME JÍST
A PÍT ŠMEJDY,
ŘEKL FICO

Česko a Slovensko
chtějí svolat summit,
na kterém by se v říjnu
v Bratislavě debatovalo
o dvojí kvalitě potravin.

Bojím se přehnané servility
Česka, jdeme příliš daleko,
Zeman s Krtečkem byl
dětinský.

Tomáš Hülle
prezident Česko‑čínského
podnikatelského fóra

SLEDUJTE ROZHOVOR DVTV
NA AKTUÁLNĚ.CZ

NEJPŘÍSNĚJŠÍ NORMU SPLŇUJE
V PROVOZU JEN DESETINA VOZŮ

KIMOVY
RAKETY AUTA V TESTU EMISÍ

ZCELA PROPADLA ZEMAN SI JAKO POSLEDNÍ
Z HLAVNÍCH KANDIDÁTŮ
VOLBY PREZIDENTA ZALOŽIL
TRANSPARENTNÍ ÚČET

KAM AŽ MOHOU
DOLETĚT
SEVEROKOREJSKÉ
BALISTICKÉ STŘELY? STRANA STRANA2 5

HALÉŘE PRO
ZEMANA
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