Vliv na životní prostøedí

Protesty obèanù

Vznik dalších nákupních center zvyšuje automobilovou dopravu a nárùst zneèištìní ovzduší ve mìstech. Vìtšina zboží je
také dovážena kamiony ze zahranièí, èasto z velkých
vzdáleností. Hypermarket Globus na Pražské ulici v Olomouci
navštíví dennì cca 7 000 zákazníkù, z toho je asi 80 %
motorizovaných.2 Po zprovoznìní kruhového objezdu byl na
komunikaci Pražská zaznamenán výrazný nárùst dopravních
nehod.3 Dle dopravního prùzkumu6 pøedstavují výsledné kapacity pro
lokalitu Horní Lán denní zátìž 5 500 motorizovaných zákazníkù. Jen
pro hypermarket Carrefour se dennì poèítá asi s 2 300
motorizovanými zákazníky a 70 zásobovacími kamiony.2
Na Brnìnské ulici se tak dostane propustnost komunikace z centra
mìsta na hranici únosnosti.

Moc politikù a s ní èasto spojená korupce mùže prosadit nìco, co
obci ani jejím obyvatelùm nijak neprospívá. V Olomouci bylo
v územním plánu z roku 1998 uèinìno již pìt zmìn, které
umožnily výstavbu super- a hypermarketù.

Prodejny super- a hypermarketù jsou vìtšinou nízké budovy
s parkovištìm a zabírají rozsáhlé území èasto na kvalitní
zemìdìlské pùdì. Napø. po pøístavbì hypermarketu
Globus na ul. Pražská bude stavba zaujímat plochu
kolem 120 000 m2.2

Další investor si v lokalitì Horní Lán vynutil zmìnu územního
plánu pro stavbu hypermarketu. Magistrát mu též umožnil
podpisovou akci ve prospìch stavby v Informaèním centru
a velkoplošnou reklamu v Radnièních listech. Firma Tesco
nakonec odstoupila, avšak hypermarket
na lokalitì postavila firma Carrefour.
Podle prohlášení primátora je dobré, když se
investor nenechá odradit názory obèanù.7

V lokalitì, kde nyní stojí hypermarket Globus, byla pùvodnì
plánována výstavba obytných domù a maloobchodních jednotek. Nový územní plán vyšel pøes protesty obèanù investorovi
vstøíc.
V sousední lokalitì Pod Vlachovým na Nové Ulici došlo
dokonce ke zmìnì ze zemìdìlského pùdního fondu (který je
chránìn zákonem) na zastavitelnou plochu velkoplošným
maloobchodním zaøízením.
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Další kontroverzní stavbou je tzv. Palác Morava
se supermarketem Hypernova, jehož stavba byla
plánována na prahu mìstské památkové rezervace
v Olomouci. Pøedstavitelé mìsta dokonce nepravdivì
prohlašovali, že supermarket v tomto obchodnì-zábavním
støedisku nebude. Díky vlnì protestù a petic z øad obèanù i odborníkù bylo od zámìru v této lokalitì upuštìno. Na novì vybrané
lokalitì (ul. 9. kvìtna - naproti Okr. úøadu) bude muset pøípadné
výstavbì obchodního centra ustoupit zámìr stavby hotelu,
sportovištì a koncertního sálu. Zámìr Palác Morava je opìt ve fázi
projednávání mìsta s investorem.

Daòový pøínos?
Pokud velké obchodní centrum omezí èinnost stávající maloobchodní sítì, mùže dojít k poklesu daní z pøíjmu ze sféry maloobchodu (a již právnických èi fyzických osob). Dojde-li zároveò k nárùstu nezamìstnanosti, poklesne také výnos daní z pøíjmù fyzických
osob ze závislé èinnosti (FOZÈ).
Jestliže novì budované obchodní centrum vyvolá zánik adekvátního
poètu maloobchodních provozoven, pak výnos daní od zamìstnancù
tohoto centra mùže, ale nemusí kompenzovat výpadek, který vznikne
zánikem sítì maloobchodu.
Pozitivní pøínos pro obec mùže být pouze výnos danì z nemovitostí za
pøedpokladu, že vlastník bude platit daò bez odkladu a v nesnížené
výši (daòové prázdniny apod.)

Supermarkety
Hypermarkety

Již více než dvanáct let se Hnutí DUHA snaží svou èinností pøispìt
nejen ke zlepšení stavu životního prostøedí, ale i ke zmìnì pøístupu
spoleènosti k ekologickým otázkám. Metody jeho práce sahají od
jednání s úøedníky a politiky, pøes legislativní návrhy, informování
a zapojování veøejnosti, pùsobení a prùmysl, výzkum a právní
kroky až po spolupráci s obcemi. V národní kanceláøi pùsobí asi
30 zamìstnancù a øada dobrovolných spolupracovníkù. V rùzných
mìstech po celé republice pracuje kolem 15 místních skupin. Hnutí
DUHA je èeským zástupcem Friends od the Earth International,
nejvìtšího svìtového sdružení ekologických organizací.

Expanze hypermarketù a supermarketù škodí všem. Má negativní
dopad na zamìstnanost, na výrobce, na malé obchodníky, na životní
prostøedí, na vzhled obce, na vlastní zamìstnance a v neposlední
øadì i na nás, zákazníky. Nejde však o žádný nezvratný trend.
Nesouhlas veøejnosti už v øadì pøípadù znemožnil jejich plánovanou
výstavbu.10

Olomouc
Olomouc
Olomouc

Nové kolosy supermarketù a hypermarketù nedeformují
zdaleka jen charakter našich mìst a pøedmìstí a nepøedstavují zdaleka jen ekologické ohrožení. Deformují také
sociální strukturu a ohrožují ty vrstvy, které historicky
garantovaly rozvoj
obèanské spoleènosti.
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Jan Keller, sociolog

Hnutí DUHA

místní skupina Olomouc

Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc
tel.: 585 228 584
e-mail: olomouc@hnutiduha.cz
www.hnutiduhaolomouc.ecn.cz

Projekt podpoøila nadace
Open Society Fund Praha
Leták pøipravilo Hnutí DUHA Olomouc v øíjnu 2002 v rámci projektu
„Stop dalším supermarketùm v Olomouci“, jehož souèástí je
také petice, putovní fotografická výstava a poøádání besed pro
veøejnost.
.

Ilustrace: Iva Rašnerová
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V kanceláøi Hnutí DUHA Olomouc lze zakoupit sborník Nesehnutí
Brno „O hypermarketech veøejnì“.
.

Máte-li zájem, uvítáme Vaše dotazy, podnìty, nápady, pøipomínky,
pomoc s distribucí letákù, poøádáním besed, sbìrem podpisù pod
petici apod.

Hnutí DUHA

Friends of the Earth CR
místní skupina Olomouc

Wellnerova

v jednání

2 816

Ahold - Nizozemsko

1 208
5 940

Lidl ÈR - SRN
Globus ÈR - SRN

è. IV - KK KO
è. V - ZPF KO

Další subjekty, které ovlivòují maloobchodní sí v Olomouci,
jsou Makro ve Velké Bystøici (10 000 m2) a budoucí hypermarket
ve Vsisku (9 650 m2).

Supermarkety: Velkoplošné obchodní jednotky s pøevažující nabídkou potravin. Prodejní plocha 401 až 2 500 m2
Hypermarkety: Velkoplošné obchodní jednotky s velkým zastoupením nepotravináøského zboží. Prodejní plocha 2 501 až 5 000 m2.
Vìtší hypermarkety mají prodejní plochu 5 000 m2 a více. Ve svém
areálu pronajímají plochy pro další obchody, restaurace a zábavu.
Mívají vlastní výrobnu uzenin, peèiva atd.
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prodejnách jejich øetìzce. Nestojí jim za to zavádìt
místní produkt pouze do nìkolika svých obchodù.
Expanze mezinárodních øetìzcù v Èeské republice se projevuje dalším poklesem tržního podílu domácích obchodních firem.
Malí výrobci a obchodníci jsou tak bezprostøednì ohroženi.
Zanikají provozovny, jejichž majitelé, vìtšinou úvìrovì zatíženi,
nejsou schopni vyrovnat se s poklesem tržeb a nižším poètem
odbìratelù. Podle prùzkumu Hnutí DUHA konaného
ve vìtší èásti Olomouce zde od roku 1998 zaniklo
50 menších prodejen.

Nízké ceny, ale …
To, co nejvíce láká zákazníky do obøích prodejen, jsou patrnì nízké
ceny zboží na nákupním letáku. Tyto nízké ceny jsou však doèasné. Pro nadnárodní spoleènosti není problém udržovat i po
dobu nìkolika let cenovou hladinu na nižší úrovni a po krachu
menších obchodù v okolí ceny zase zvednout. Ve Velké
Británii Komise pro hospodáøskou soutìž zjistila, že Tesco
nasazovalo v oblastech, kde zákazníci již nemìli jinou
možnost nákupu, v prùmìru o 9% vyšší ceny. Nízké ceny
se navíc týkají hlavnì základního zboží denní potøeby
(o kterém udrží zákazníci pøehled) a akèních slev
(které se èasto mìní a jsou nepøehledné).

Delvita (Prior)
Albert
Baumax
+ pøístavba
Senimo
Albert
Terno
Delvita
Billa
Albert
Obi
Plus diskont
Globus
Albert
Kaufland
Bigbilla
Carrefour
Horizont
- pøístavba Globusu
Lidl
Globus
Gemo
Palác Morava
(Hypernova)
Sallerovo
obch. centrum

8.kvìtna
Kosmonautù
Holická

.

3 129
983
2 500
1 000
1000
1 200
cca 7 000
800
15 000
920
cca 3 500
1 500
cca 13 000
cca 11 000

VV = slouží pro umístìní výrobních provozoven, skladù a výrobních
služeb se slabými až mírnými negativními vlivy na okolí
KK = slouží pøevážnì pro umístìní zaøízení více rušivých služeb, lehké
a øemeslné výroby a skladù souvisejících s prodejními plochami
BO = bydlení mìstské všeobecné. Po zmìnì IV funkèní typ BO obecnì
výjimeènì pøipouští umístìní maloobchodního zaøízení do
2000 m2
KA = slouží pro umístìní víceúèelových komplexù, vybavení pøedevším
obchodnì administrativního charakteru (obchod. domy a pasáže)
KO = nákupní a velkoplošné maloobchodní areály
(super- a hypermarkety)
ZPF = zemìdìlský pùdní fond, který není souèástí zastavitelného území

Spoleènost
Zmìny
územního plánu
- zemì pùvodu
Delvita - Belgie
Ahold - Nizozemsko
Baumax - SRN
Prodejní
plocha (m2)
401
1 160
4 000
Stavební
povolení
Ulice
Èís. Název

Pøehled supermarketù, hypermarketù a hobbymarketù v Olomouci

V Èeské republice bylo v r. 2001 postaveno 82 hypermarketù
(nyní je jich 106). V r. 2000 dohromady disponovaly 430 tisíci m2
prodejní plochy, což je o 390 tisíc více než v roce 1997. Mezinárodní øetìzce tak mají v ÈR 70% podíl na prodejní ploše. V Olomouckém kraji èítala k lednu 2002 prodejní plocha hypermarketù
61 m2 na tisíc obyvatel (prùmìr v ÈR je 54 m2/tis. obyv.).1

V roce 2000 zjistil nìmecký antimonopolní úøad pøi kontrole
obchodních nadnárodních øetìzcù (vè. spoleènosti Lidl, stavící
supermarket i v Olomouci), že prodávaly základní potraviny
za nižší ceny, než za jaké je nakoupily od dodavatelù.
„Pøínos pro kupující v podobì nižších cen je okrajový a doèasný, ale omezování menších prodejcù nefér pøekážkami je zjevné
a trvalé“, prohlásil úøad.
Øetìzce super- a hypermarketù získávají stále vìtší kontrolu
nad obratem zboží. Deset nejvìtších nadnárodních obchodních
øetìzcù má nyní 30% podíl na èeském trhu. Jen firma AHOLD
s prodejnami Albert a Hypernova mìla za r. 2001 tržby 29,6 mld. Kè.
Velké obchodní øetìzce kontrolují také více než polovinu èeského trhu s drogerií a parfumerií. Jakmile jsou v nové zemi
bezpeènì zavedeny, nabízejí v naprosté vìtšinì zboží od
mezinárodních gigantù (Nestlé, Heinz apod.) a prodávají 60
až 80% zboží zahranièní výroby.
Než dodavatelé uvedou do prodeje nové zboží, musí v mnoha
pøípadech nejprve zaplatit tzv. „vstupní poplatek“ a pokud
chtìjí udržet své zboží v prodeji, jsou v nìkterých pøípadech
nuceni stlaèit ceny pod výrobní náklady. To si mohou dovolit jen
dodavatelé velikosti napø. jako OLMA Olomouc. Nìkteré ze
supermarketù odmítají jednat s kýmkoliv, kdo nemá dostateènou
výrobní kapacitu, aby umožnil prodej svého výrobku ve všech

Zamìstnanci
Vznik nových pracovních míst také ponìkud zastiòuje fakt, že
vìtšina supermarketù a hypermarketù zamìstnává pracovníky
na kratší pracovní úvazky s minimální mzdou. Pøi ètyøhodinovém
úvazku mùže být dokonce omezeno vyplácení zdravotního pojištìní.
Lidé pracující v tìchto firmách 3 až 4 roky jsou již nežádoucí, nebo
by mohli mít nárok na postup a zvýšení platu. Na okamžitou výpovìï
staèí dva vytýkací dopisy od zamìstnavatele.
Bylo také zjištìno8, že nìkterým zamìstnancùm se neproplácí 20 až
40 pøesèasových hodin mìsíènì. Na zamìstnance jsou kladeny
èasto neúnosné nároky, jako napø. práce v nedìli a svátky nebo pøes
zavírací dobu. Napø. v Bille musí zamìstnanec zvládnout práci i za
kolegu, který je na dovolené. Nìkde se také penalizuje nemocnost
formou ztráty prémií. Ze strachu, že pøijdou o práci, se zamìstnanci
nìkdy vzdají i èásti dovolené. Ve spoleènosti Billa bylo zjištìno
bìhem 35 kontrol více než 700 porušení zákoníku práce (napø.
špatná evidence pracovní doby, neposkytování zákonných pøestávek
na jídlo a oddech, pøekraèování maximálnì možné délky smìny,
neposkytování ochranných pomùcek, porušování platných norem).9
Pozici zamìstnancù obchodních øetìzcù zhoršuje také stále
vìtší zamìstnávání brigádníkù. Nejde tu o prázdninové brigády
studentù, ale o cílenou strategii agenturní nabídky práce. Stává
se dokonce, že brigádníci mají vìtší plat, než kmenoví zamìstnanci
(za brigádníky se neplatí zdravotní pojištìní).

Nová pracovní místa
Hlavním pøínosem, který mìsta oèekávají od zprovoznìní
velkoplošné prodejny, jsou nová pracovní místa. Skuteèný
vznik pracovních míst se však vìtšinou ukáže nižší,
než jaký firmy slibují. Navíc po prvních mìsících provozu prodejny klesne poèet zamìstnancù ještì asi o jednu
tøetinu. Konkurenèní prostøedí pak nutí obchodní centra k dalšímu omezování poètu zamìstnancù, takže výsledný poèet
zamìstnaných se sníží až na polovinu i více. Podle
zahranièních studií pracuje v menším hypermarketu 3x
ménì lidí, než zamìstnají menší prodejny se stejnou
prodejní plochou. Ve velkých hypermarketech
(nad 5 000 m2) je až 5x ménì zamìstnancù.
Pøi otevøení nového obchodního centra zanikají pracovní místa
v zaniklých prodejnách a u menších dodavatelských firem.
V zahranièí se ukazuje, že vznik 1 pracovního místa
v hypermarketu znamená zánik nejménì 1,5 místa
v zaniklé sféøe maloobchodu.
Vznik nového obchodního centra mùže tedy v dlouhodobé perspektivì znamenat naopak nárùst nezamìstnanosti. Na Olomoucku dosahuje nezamìstnanost 11,4%
(srpen 2002) a novì zamìstnaných obyvatel je ménì než novì
propuštìných. V souèasné dobì zde dochází ke konkurenènímu
vytlaèování menších center vìtšími. Napø. jediný èeský øetìzec
SD COOP (supermarkety Terno) uzavøel již desítky
provozoven.

Pøestože vìtšina obchodních øetìzcù v ÈR má
podepsanou kolektivní smlouvu s Odborovým svazem
pracovníkù obchodu, odbory v nich fakticky pracují jen
výjimeènì. V Olomouci napø. fungují odbory pouze v supermarketech Delvita, OBI a Albert. Problém prohlubuje také
malá ochota zamìstnancù k odborovému sdružování, vyplývající
z obavy o ztrátu zamìstnání. V nìkterých pøípadech provází vznik
odborové organizace šikana, pøemísování èlenù výboru na jiné
provozní jednotky, výpovìdi v rámci zkušební doby, znevýhodòování
pracovních podmínek pro èleny odborù, nižší mzdové podmínky
apod.

