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Vysvětlivky a použité zkratky 
AWU Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) 
ČPH Čistá přidaná hodnota 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development  

(Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) 
EAGGF 
(EZOZF) 

European Agricultural Guidance and Guarantee Fund  
(Evropský zemědělský orientační a záruční fond) 

EAO Ekonomicky aktivní obyvatelé 
EU 10 Nově vstoupivší státy od 1.5.2004 
EU 15 Evropská unie po roce 1994 (Belgie, Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Velká 

Británie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, 
Finsko, Švédsko) 

EU 25 Evropská unie od 1. 5. 2004 
EUR euro = společná měna Evropské měnové unie (platnost od 1. 1. 1999) 
EUROSTAT Evropské statistické centrum 
FADN Farm Accountancy Data Network (Síť testovacích podniků) 
GFP Good Farming Practice (správná zemědělská praxe) 
ha hektar 
HPH Hrubá přidaná hodnota 
HRDP Horizontal Rural Development Plan (Horizontální plán rozvoje venkova) 
IEEP Institute for European Environmental Policy 
KN Katastr nemovitostí 
k.ú Katastrální území 
LFA Less Favoured Areas (méně příznivé oblasti) 
LPIS Land Parcel Identification System (Systém pro identifikaci pozemků) 
LVZ Landwirtschaftliche vergleichzahl (Zemědělské porovnávací číslo) 
MZe Ministerstvo zemědělství 
PRV Program rozvoje venkova 
SZP Společná zemědělská politika 
TTP Trvalé travní porosty 
VÚZE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 
z. p. Zemědělská půda 
 
 



 4 

Shrnutí 
Platby LFA mají za cíl „prostřednictvím stálého využívání zemědělské půdy přispívat 

k zachování venkova a k zachování a podpoře udržitelných systémů zemědělského 
hospodaření“ …. preambule (33) nařízení Rady (ES) 1698/2005. 

Lze konstatovat, že v ČR podpora zemědělců v méně příznivých oblastech pomáhá 
udržet hospodaření na zemědělské půdě i v méně příznivých oblastech a to zejména tam, kde 
velký podíl aktivního obyvatelstva je zaměstnán v zemědělství. Ovšem v oblastech, kde 
v minulosti na zemědělské půdě hospodařily hlavně státní statky a v současné době je zde 
velmi nízký počet zemědělců se vyskytuje ve větší míře zemědělská půda neevidovaná v LPIS 
a s velkou pravděpodobností zemědělsky nevyužívaná. Bylo by třeba zavést sledování 
opuštěné zemědělské půdy v dlouhodobém vývoji aby bylo možno prokázat pozitivní 
působení opatření 2 osy PRV žádoucím směrem. 

I když průměrné zatravnění za ČR se výrazně nezměnilo, došlo k přesunu travních 
porostů z oblastí s lepšími přírodními podmínkami do oblastí LFA, zejména horských oblastí 
a oblastí se specifickými omezeními. Dodržování podmínek dobrého zemědělského a 
environmentálního stavu na celé výměře zemědělské půdy podniku má pozitivní vliv na 
životní prostředí. 

Podpora zemědělských podniků v LFA má z hlediska venkovského obyvatelstva 
největší význam v obcích s vysokým podílem zemědělců na ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu. Jsou to zejména obce v „Ostatních“ LFA, které jsou relativně velmi malé, hůře 
vybavené a s nižším podílem ekonomicky aktivních na celkovém počtu obyvatel. Vylidňování 
malých obcí by mohlo vést k tomu, že by počet obyvatel klesl pod záchovnou úroveň 
z hlediska infrastruktury a obce by zanikly. V horských oblastech a oblastech se specifickým 
omezením má podpora LFA význam pro údržbu zemědělské půdy a zemědělské krajiny jako 
prostředí pro bydlení a pro zachování turistické atraktivity krajiny. 

Od doby zahájení účinnosti nařízení Rady (ES) 797/1985 hrají jednotlivé členské státy 
hlavní roli při stanovování výše podpory LFA. Ta by měla dosahovat úrovně dostatečné pro 
efektivní přispění ke kompenzaci existujících omezení při respektování jejich závažnosti, ale 
současně by neměla představovat kompenzaci nadměrnou. V zemích EU kompenzační platby 
LFA snižují rozdíl v úrovni hrubé přidané hodnoty vytvářené podniky v méně příznivých 
oblastech a podniky hospodařícími v lepších přírodních podmínkách, nicméně stejně jako 
v ČR k plné kompenzaci nedochází.  

Mezi zeměmi EU nelze vysledovat ani závislost výše plateb LFA na významu 
zaměstnanosti v zemědělství ani jednoznačnou závislost na míře nepříznivosti podmínek pro 
zemědělství nebo na ekonomické úrovni země. ČR patří ke skupině zemí s nadprůměrnou 
platbou na ha oprávněné plochy, ale s průměrnou platbou v přepočtu na ha z. p. vymezený 
jako LFA. 

Při stanovování výše plateb používají jednotlivé země EU různé přístupy a to jak 
kalkulace rozdílů oproti podnikům v lepších přírodních úpodmínkách, tak i odvození z analýz 
působení plateb v předchozím období, různou měrou berou v úvahu i ostatní opatření rozvoje 
venkova a také  příjmy  v nezemědělských podnicích daného regionu. Obecně je stanovení 
odpovídajících plateb LFA velmi obtížnou záležitostí a problémy, řešené i neřešené přiznávají 
na tomto poli i země EU 15 s dlouhou tradicí podpor LFA  

V České republice analýzy provedené v rámci této studie poukazují na velké diference v 
příjmu plateb LFA na ha,  na roční pracovní jednotku a v jejich roli při tvorbě hospodářského 
výsledku mezii zemědělskými podniky v LFA. Platby LFA tím, že na rozdíl od ostatních 
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dotací působí teritoriálně, částečně vyrovnávají úroveň HPH na ha z. p. mezi podniky, 
hospodařícími v různých přírodních podmínkách. Úplné vyrovnání úrovně HPH na ha z. p. u 
podniků v LFA oproti podnikům nezařazeným v LFA by indikovalo v podmínkách ČR  
nadměrnou úroveň plateb LFA. 

Platby LFA slouží v méně příznivých oblastech  k vytvoření zisku ze zemědělské 
činnosti a i k částečné úhradě pracovních a ostatních fixních nákladů. Bez plateb LFA by 
podniky v LFA byly ztrátové. Na druhé straně byl reprezentanty horské LFA a oblastí se 
specifickými omezeními vytvořen v průměru vyšší zisk ze zemědělské činnosti než 
v podnicích  mimo LFA.  

Nejnižší byl podíl plateb LFA na dotacích u podniků s menší průměrnou výměrou a 
s vyšším počtem pracovníků na 100 ha z. p. Naopak podniky velké a s malým počtem 
pracovníků vykazují nejvyšší podíl plateb LFA na dotacích. S výměrou oprávněné plochy 
podniku rostly nejen platby na jeden podnik, ale i průměrná platba na ha z. p. 

Rozdíly mezi skupinami reprezentantů LFA jednotlivých krajů byly ovlivněny zejména 
převládajícím typem LFA v daném kraji (vyšší znevýhodnění i sazba LFA plateb v horské 
oblasti) a v podstatné míře také zastoupením oprávněné plochy (travních porostů) na výměře 
z. p. těchto podniků. V některých regionech převládají velmi extenzivní formy hospodaření na 
travních porostech, jinde se i v LFA udržuje tradiční způsob hospodaření s živočišnou 
výrobou postavenou na produkci krmiv na orné půdě. 

Současný systém poskytování plateb LFA v ČR preferuje zemědělské podniky 
s nízkými pracovními náklady a vysokým zatravněním. Je poskytována vysoká úroveň sazeb 
LFA na ha travních porostů a při tom pracovní náročnost při ošetřování travních porostů je 
nízká. Vítězi současného systému jsou extenzivně hospodařící podniky, kde hospodářské 
výsledky jsou ve velké míře tvořeny dotacemi.  Další příčinou velkých rozdílů mezi příjemci 
plateb LFA lze spatřovat v relativně nízkém počtu a  diferenciaci sazeb. 

V České republice je třeba založit rozsáhlý výzkum k získání relevantních indikátorů, 
vypracování  metodických postupů  na určení výše sazeb plateb LFA a modelování  jejich 
pravděpodobného dopadu na hospodaření na zemědělské půdě v méně příznivých oblastech. 
Tento úkol bude o to těžší, že zároveň bude provázen změnami ve vymezení samotných 
oblastí LFA od roku 2010. Další skutečnost, která ovlivní stanovení plateb LFA bude 
zavedení degresivity plateb LFA, tj. jejich  snížení v závislosti na výměře zemědělského 
podniku.   

Bude  proto obtížné vycházet z analýz dosavadního působení. Bude nezbytné modelovat 
dopady různých variant na zemědělské podniky v ČR se zohledněním různorodé velikostní 
struktury zemědělských podniků, různé právní formy podnikání, různé výrobní zaměření 
podniků v LFA a jejich žívotaschopnost  za změněných podmínek.  Modelovány by měli být i 
dopady na navazující odvětví dodavatelů vstupů do zemědělských podniků, na zpracovatelský 
průmysl i na zaměstnanost ve venkovském prostoru. 
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1 Cíle podpory podnik ům, hospoda řícím v mén ě 
příznivých oblastech (LFA) 

Podpora zemědělství v méně příznivých oblastech formou finančních příspěvků se 

začala řešit na úrovni  EU v roce 1975 s cílem podpořit pokračování zemědělství v oblastech 

se strukturálními a přírodními nevýhodami,  aby byla  zajištěna  minimální úroveň zalidnění a 

údržba krajiny (Council Directive 75/268 on mountain and hill farming and farming in certain 

less favoured areas – nařízení Rady 75/268 o hospodaření na horách a vysočinách a určitých 

méně příznivých oblastech).  

Cílem podpory méně příznivých oblastí1 v Evropské Unii podle NR 1275/1999 o 

podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu 

pro zemědělství (Council Regulation 1257/1999 on support for rural development from the 

EAGGF) pro roky 2000 – 2006 bylo přispět k: 

• záruce pokračujícího využívání zemědělské půdy a tím k zachování životaschopné 
venkovské komunity; 

• zachování venkovské krajiny; 

• zachování a posílení trvale udržitelných systémů hospodaření, které budou jmenovitě brát 
ohled na požadavky ochrany životního prostředí. 

Podle aktuálně platného nařízení Rady (ES) 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je podpora zemědělcům v LFA 

součástí osy 2, tj. mezi opatření zaměřená na zlepšování životního prostředí a krajiny 

podporou hospodaření s půdou. Opatření všech os mají být navzájem provázána o působit 

synergicky.  

Platby LFA mají za cíl „prostřednictvím stálého využívání zemědělské půdy 

přispívat k zachování venkova a k zachování a podpoře udržitelných systémů 

zemědělského hospodaření“ …. preambule (33) nařízení Rady (ES) 1698/2005. 

Lze zaznamenat postupný  posun cílů, kdy opatření LFA se nadále má soustředit 

zejména na zajištění zemědělského využívání půdy, prevenci proti opuštění zemědělské půdy, 

urbanizace nebo zarůstání lesem. Předchozí cíl udržení venkovské populace je nyní cílem 

opatření nově vytvořené osy 3. Environmentální omezení jsou nově řešena v opatření Natura 

2000.  

                                                 
1 Článek 13 tohoto nařízení  
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Platby LFA mají zajistit žívotaschopnost  zemědělských podniků v podmínkách, kdy 

bez těchto podpor by nebyly konkurenceschopné a jejich další hospodaření na půdě by bylo 

ohroženo.  

Nekonkurenceschopnost zemědělců, hospodařících v LFA je dána v prvé řadě tím, že 

při vynaložení obdobných vstupů je dosahováno nižších hospodářských výsledků nebo je 

nutné vynakládat vyšší  náklady na výrobu než v oblastech mimo LFA. Důvody nižší 

konkurenceschopnosti zemědělců v LFA jsou v podstatě postiženy v definicích kriterii pro 

vymezení LFA 

- vlivem kratší vegetační doby jsou  omezené možnosti pěstovat intenzivní 

plodiny a není jistota výnosů, hospodářská zvířata musí být držena ve stájích, 

jsou vynakládány náklady na zpracování píce pro zimní období, 

- vlivem nízké úrodnosti  půdy jsou dosahovány nízké ha výnosy plodin, 

- vlivem svažitého terénu  musí být vynakládány vyšší náklady na 

obhospodařování zemědělské půdy, 

- menší konkurenceschopnost malých farem je řešena v řadě zemí diferenciací 

sazeb ve prospěch malých farem. Podle NR 1698/2005 článek 37 odst. 4 bude 

zvýhodnění malých farem zavedeno povinně ve všech zemích EU:  „Platby se 

postupně snižují podle překročení určité prahové úrovně plochy jednotlivých 

hospodářství, která bude v programu vymezena“  

Od doby zahájení účinnosti nařízení Rady (ES) 797/1985 hrají jednotlivé členské státy 

hlavní roli při stanovování výše podpory LFA. Ta by měla dosahovat úrovně dostatečné pro 

efektivní přispění ke kompenzaci existujících omezení při respektování jejich závažnosti, ale 

současně by neměla představovat kompenzaci nadměrnou. 
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2 Působení plateb na ekonomické výsledky podnik ů  
Pro analýzu působení plateb LFA na ekonomické výsledky podniků byl využit 

standardní výstup ze sítě testovacích podniků FADN o výsledcích ze zemědělské činnosti 

podniků podle jednotné metodiky  EU.  

Koncept základních ukazatelů v systému FADN, které byly využity pro následné 

analýzy je znázorněn na obrázku 1. 

Obr. 1 - Koncept základních ukazatel ů při zobrazování tvorby a rozd ělení důchodu ze 
zemědělství v systému FADN CZ 

 Celková zemědělská produkce 
(Total output) 

Produkce RV 
(Output crops & crop 

products) 

Produkce ŽV 
(Output livestock & livestock 

products) 

Ostatní produkce 
(Other output) 

Saldo provozních 
dotací a daní 
(Balance current 

subsidies & taxes) 
 

 Výrobní spotřeba 
(Intermediate consumption) 

Přímé náklady 
(Specific costs) 

Ostatní věcné náklady 
(Farming overheads) 

Hrubá přidaná hodnota 
(Gross farm income)  

 

Odpisy 
(Depreciation) 

Čistá přidaná hodnota 
(Farm net value added) 

Saldo 
investičních 
dotací a daní 

(Balance subsidies 
& taxes on 
investment) 

 Externí faktory  
(External factors) 

 Mzdové 
náklady 
(Wages) 

Pachtovné 
(Rent) 

Úroky 
(Interest) 

Důchod ze zemědělské 
činnosti 

(Family farm income) 

  
Pramen: Farm Accountancy Data Network –An A to Z of Mythology, Commission of the European Communities, 1984, 
upraveno J. Hanibal, F. Slavík, J Šilar, Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2003 Praha: VÚZE, 2004. 

Bylo použito různé zatřídění podniků jako reprezentantů typů LFA.  Podle definice 

Komise jsou reprezentanty oblastí mimo LFA podniky s méně než 50 % zemědělské půdy 

v LFA, reprezentanty horské oblasti podniky s více než 50 % z. p. v horské oblasti. Typy LFA 

„Ostatní“ a specifická omezení jsou shrnuty dohromady a reprezentují je podniky, které mají 

v těchto oblastech zařazeno nad 50% z. p. Podle tohoto třídění jsou v této  studii provedena 

porovnání dopadů plateb do výsledků podniků za země EU a dělení na skupiny v LFA a 

mimo LFA.  

Tab. 1 - Třídění podnik ů podle LFA definované Komisí 

Zařazení podniku FADN Podmínka 
Ne LFA > 50 % z. p. není v LFA 
Horská oblast > 50 % z. p. v je v horské LFA 
Jiné než horské LFA > 50 % z. p. v H + O + S a zároveň H < 50 % 
Pramen: Community committee for the farm accountancy data network, Farm return data definitions, Brusel, červen 2006, s. 8. 
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Pro účely hodnocení dopadu plateb podle jednotlivých typů LFA v ČR bylo použito 

účelové třídění podniků FADN podle tabulky 2. Ke zjištění výměry z. p., kterou daný 

zemědělský podnik obhospodařuje v jednotlivých typech LFA, byly využity údaje z LPIS. 

Ze souboru FADN byly nejprve vyřazeny ty podniky, které mají nulovou využitou 

zemědělskou půdu, zahradnictví, specializované vinařské nebo sadařské podniky. 

Reprezentanty horské oblasti se staly ty podniky, jejichž z. p. podle LPIS se nachází z více 

než 50 % v horské oblasti LFA, „Ostatní“ LFA reprezentují podniky s více než 50 % z. p. 

v „Ostatních“ LFA a oblasti se specifickými omezeními zastupují podniky s více než 50 % 

z. p. v tomto typu LFA. Jako podniky reprezentující nejlepší přírodní podmínky ČR jsou 

uvažovány ty, kde více než 95 % z. p. leží mimo LFA. Podniky, jejichž podíl z. p. 

v jednotlivých typech LFA nesplní vymezená kriteria, se pro další výpočty vyřazují, přestože 

hospodaří z více než 50 % v LFA a pro účely ostatních analýz méně příznivé podmínky 

reprezentují. Cílem bylo co nejméně redukovat počet zkoumaných podniků a při tom vytvořit 

skupiny podniků, které by dostatečně reprezentovaly dané typy LFA. 

Tab. 2 - Třídění podnik ů podle typ ů LFA 

Zařazení Označení Podmínka 
Ne LFA N > 95 % z. p. podniku je mimo LFA 
Horská oblast H > 50 % z. p. v horské oblasti 
„Ostatní“ LFA O > 50 % z. p. v „Ostatní“ LFA 
Specifická omezení  S > 50 % z. p. v oblasti se specifickými omezeními 

Struktura zemědělské půdy podle zařazení v LFA v průměru za skupiny reprezentantů je 

na grafech 1 až 4. 

Graf 1  Horské oblasti Graf 2 Oblasti se specifický m omezením 

86,5

11,8
1,4 0,3

N

H

O

S

 

5,3
8,7

0,0

86,0

N

H

O

S

 



 10 

Graf 3 „Ostatní“ LFA Graf 4  Neza řazené v LFA 
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Pro posouzení vlivu zhoršených přírodních podmínek na výsledky podniků je třeba užít 

delší časové řady s cílem eliminovat meziroční výkyvy dané průběhem počasí v tom kterém 

roce. V době zpracování této studie však byly k dispozici jen výsledky podniků FADN za 

první dva roky působení nového systému LFA. Kolísání hospodářských výsledků v delší 

časové řadě dokumentuje tabulka 3.  Podniky FADN z roku 2001, 2002 a 2003 byly 

seskupeny jako reprezentanti jednotlivých typů LFA nikoli podle skutečného zařazení do LFA 

v daných létech, ale podle toho, kde byla zařazena zemědělská půda těchto podniků po vstupu 

ČR do EU od roku 2004. 

Tab. 3 - Základní ukazatele tvorby a rozd ělení důchodu zkoumaných podnik ů (Kč) 

Rok LFA 
HPH bez 
dotací/ha 

z. p. 

HPH bez 
dotací/AWU 

Odpisy/ha 
z. p. 

Mzdové 
nákl./ha 

z. p. 

Mzdové 
nákl./AWU 

Pacht/ha 
z. p. 

Pacht/ ha 
pronajaté 

z. p. 

Úroky / 
ha z. p. 

H 6 463 216 139 2 916 5 412 180 981 392 401 341 
S 7 531 206 128 3 175 5 763 157 742 411 436 306 
O 10 522 266 713 3 534 7 204 182 609 512 520 466 

2001 

N 13 254 333 748 3 742 7 860 197 922 1 068 1 124 487 
H 5 014 148 177 2 103 5 772 170 579 325 332 344 
S 4 917 102 556 3 010 5 658 117 998 278 305 210 
O 7 979 185 895 2 433 7 563 176 198 508 499 544 

2002 

N 9 461 210 129 3 017 8 054 178 874 1 076 1 176 536 
H 4 452 132 981 1 907 6 181 184 614 303 340 367 
S 5 183 147 570 1 843 5 985 170 401 344 324 253 
O 5 989 147 700 2 301 7 636 188 341 428 435 476 

2003 

N 8 918 216 264 2 960 7 984 193 610 1 181 1 228 468 
H 5 995 183 003 1 978 6 516 198 900 438 460 109 
S 7 619 219 379 2 166 6 379 183 679 372 352 90 
O 7 964 215 539 2 446 7 634 206 598 518 524 206 

2004 

N 12 302 318 594 3 090 8 204 212 451 1 257 1 315 243 
H 4 867 156 979 2 237 6 987 225 329 471 515 319 
S 4 561 142 283 2 078 6 137 191 416 536 568 241 
O 6 332 178 216 2 386 7 955 223 898 590 618 393 

2005 

N 10 020 268 989 3 365 8 459 227 089 1 558 1 650 387 

Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005,  

Pro názornost jsou některé údaje vyjádřeny graficky, což umožní lépe posoudit tendence 

ve vývoji zkoumaných ukazatelů i meziroční výkyvy. Nadprůměrné se jeví roky 2001 a 2004. 

pro hlubší analýzy byl zvolen rok 2005. 
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Graf 5 - Vývoj hrubé p řidané hodnoty bez dotací v p řepočtu na ha z. p. podle typ ů LFA 
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Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005,  
 

Pro posouzení role plateb LFA při tvorbě hrubé přidané hodnoty v  kontextu EU byly 

orientačně u vybraných zemí EU propočteny údaje podle standardizovaného výstupu FADN 

za rok 2004, které byly získány z DG Agri. Na grafu 6 je znázorněna velikost hrubé přidané 

hodnoty v EUR a příspěvek dotací a plateb LFA k její tvorbě. Pro lepší porovnatelnost byly 

tyto údaje poskytnuté v přepočtu na podnik převedeny na ha zemědělské půdy těchto podniků.  
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Graf 6 - Úrove ň hrubé p řidané hodnoty a podíl kompenza čních plateb LFA na její tvorb ě 
podle LFA ve vybraných zemích EU (Eur/ha) 
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Pramen: DG Agri,  

Lze konstatovat, že kompenzační platby LFA snižují rozdíl v úrovni hrubé p řidané 

hodnoty vytvářené podniky v méně příznivých oblastech a podniky hospodařícími 

v lepších přírodních podmínkách, nicméně stejně jako v ČR k plné kompenzaci 

nedochází. Výjimkou podle dat z roku 2004 je Rakousko, kde v průměru na ha z. p. byla 

vytvořena vyšší hrubá přidaná hodnota v horských a ostatních typech LFA než v příznivějších 

podmínkách pro zemědělství. Jedná se ale o převážně velmi malé horské farmy o výměře 

kolem 1-2 ha z. p. Naopak v Německu, Francii, Spojeném království i Španělsku v průměru 

na ha. z. p. podniky v LFA ani s dotacemi zdaleka nedosahují úrovně HPH podniků mimo 

LFA. V kontextu vybraných zemí Evropské unie je úroveň hrubé přidané hodnoty na ha z. p. 

ve vybraných zemích EU10 obecně nižší než u zemí reprezentujících EU15, což odráží 

i celkovou nižší hospodářskou úroveň zemí EU 10 (většina regionů těchto zemí je zařazena 

mezi zaostávající regiony do Cíle 1 strukturální politiky EU).  
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2.1 Analýza podle typu LFA  
Jedním z cílů vyrovnávacích příplatků je kompenzovat ztráty na hospodářských 

výsledcích podniků způsobené nepříznivými půdně-klimatickými podmínkami. Podle různých 

hledisek byly roztříděny podniky sítě testovacích podniků FADN a posouzena role, kterou při 

tvorbě hospodářského výsledku hrají platby LFA. Hodnoceny jsou výsledky za dva roky 

účinnosti podpor pro zemědělské podniky po vstupu ČR do EU, tj. za rok 2004 a 2005. 

Hodnocení uvedená v následujících subkapitolách potvrzují poznatky uveřejněné ve 

Zprávě o stavu českého zemědělství za rok 2005 . Rozdíly roků 2004 a 2005 byly způsobeny 

zejména cenovým vývojem.  Cenové indexy ČSÚ za rok 2005 dokumentují meziroční pokles 

CZV o 9,2 % za současného růstu cen vstupů o 4 %. Rovněž hrubá zemědělská produkce 

svým výsledkem 73,6 mld. Kč ve stálých cenách 1989 nedosáhla mimořádně dobré úrovně 

roku 2004.  

V tabulce 4 je porovnána výše vybraných ukazatelů tvorby hospodářského výsledku  ze 

zemědělské činnosti v přepočtu na ha zemědělské půdy v průměru za skupiny zemědělských 

podniků podle přiřazení k jednotlivým typům LFA.  

Tab. 4 - Vybrané ukazatele tvorby a rozd ělení důchodu v K č na ha z. p. 

Rok LFA Hrubá přidaná 
hodnota (HPH) 

Čistá přidaná 
hodnota (ČPH) 

Dotace provozní Z toho platby LFA 

H 11 998 10 020 6 003 1 786 
S 12 451 10 285 4 832 1 211 
O 13 042 10 596 5 078 669 

2004 

N 16 317 13 227 4 014 . 
H 12 099 9 861 7 231 2 417 
S 11 290 9 212 6 729 2 367 
O 12 487 10 101 6 155 836 

2005 

N 15 041 11 676 5 022 . 

Pramen: FADN VÚZE 2004, 2005,  
 

Hrubá přidaná hodnota na ha z. p v roce 2004 v průměru za podniky reprezentující 

horské oblasti a oblasti se specifickým omezením dosahuje jen 74 % (resp. 76 %) úrovně 

podniků v lepších podmínkách, kde bylo dosaženo v průměru 16,3 tis. Kč HPH v přepočtu na 

ha z. p. U podniků v „Ostatních“ LFA byla HPH na ha z. p. o 20 % nižší než v průměru za 

podniky nezařazené v LFA. Provozní dotace na ha z. p. byly v horské oblasti o 50 % vyšší než 

u podniků v nejlepších podmínkách, v oblasti se specifickým omezením o 20 % a „Ostatních“ 

LFA o 26 % vyšší. Obdobné tendence lze vyčíst také pro rok 2005. 
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Sledované ukazatele byly vyjádřeny i ve vztahu k počtu ročních pracovních jednotek 

(AWU) za jednotlivé skupiny podniků. Porovnání ukazatelů tvorby hospodářského výsledku 

v přepočtu na roční pracovní jednotku uvádí tabulka 5. 

 
Tab. 5 - Vybrané ukazatele tvorby a rozd ělení důchodu v K č na AWU 

Rok LFA Hrubá přidaná 
hodnota (HPH) 

Čistá přidaná 
hodnota (ČPH) 

Dotace provozní z toho platby 
LFA 

H 366 240 305 869 183 237 54 531 
S 358 518 296 136 139 139 34 876 
O 352 970 286 768 137 431 18 104 

2004 

N 422 553 342 535 103 959 . 
H 390 188 318 035 233 209 77 964 
S 352 172 287 350 209 889 73 827 
O 351 457 284 298 173 241 23 528 

2005 

N 403 802 313 465 134 813 . 

Pramen: FADN VÚZE 2004, 2005,  
 

V průměru za podniky mimo LFA byla v obou letech vytvořena HPH převyšující 

400 tis. Kč na AWU. Provozní dotace na AWU byly v roce 2005 nejvyšší u reprezentantů 

horské oblasti, kde přesáhly, stejně jako u reprezentantů oblastí se specifickými omezeními 

200 tisíc Kč v průměru na AWU. Hrubá přidaná hodnota v přepočtu na AWU u reprezentantů 

horské oblasti se přibližuje  průměru za skupinu podniků mimo LFA. U  „Ostatních“ LFA 

stejně jako v oblasti se specifickými omezeními byla o 13 % nižší. Obdobné jsou poměry u 

ukazatele čistá přidaná hodnota na AWU. Svou roli ve vyrovnání úrovně těchto ukazatelů 

sehrály právě platby LFA. 

Provozní dotace dosáhly v roce 2005 u podniků v horské oblasti 233 tis. Kč na jednu 

roční pracovní jednotku a jsou o 73 % vyšší než u podniků mimo LFA. Dotace ve výši 

210 tis. Kč na jednu roční pracovní jednotku u oblasti se specifickými omezeními jsou o 56 % 

vyšší, u „Ostatních“ LFA částka 173 tis. Kč na AWU je vyšší o 29 % než je objem dotací na 

AWU za skupinou podniků mimo LFA.  

Nakolik se kompenzační platby LFA podílely na tvorbě hospodářských výsledků ze 

zemědělské činnosti v roce 2004 a v roce 2005 ukazuje tabulka 6. 
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Tab.6 - Podíl kompenza čních plateb LFA na vybraných ukazatelích v %  

Platby LFA/ 
HPH Platby LFA/ ČPH 

Dotace provozní/ 
HPH 

Platby LFA/ 
dotace provozní 

Rok LFA % 
H 14,9 17,8 50,0 29,8 
S 9,7 11,8 38,8 25,1 
O 5,1 6,3 38,9 13,2 

2004 N . . 24,6 . 
H 20,0 24,5 59,8 33,4 
S 21,0 25,7 59,6 35,2 
O 6,7 8,3 49,3 13,6 

2005 N . . 33,4 . 
Pramen: FADN VÚZE 2004 - 2005  
 

Oproti roku 2004 se za rok 2005 zvýšil podíl plateb LFA na hrubé přidané hodnotě ve 

všech typech LFA, nejvíce u oblasti se specifickými omezeními. Vzrostl také podíl plateb 

LFA na čisté přidané hodnotě. U „Ostatních“ LFA tento podíl činí 8,3 % u horských oblastí 

24,5 % a u oblasti se specifickými omezeními 25,7 %. Podíl plateb LFA na celkových 

provozních dotacích se oproti roku 2004 příliš nezvýšil u podniků, reprezentujících „Ostatní“ 

LFA, výrazně se ale zvýšil u oblastí se specifickými omezeními. Na následujícím grafu je 

znázorněna  vytvořená hrubá přidaná hodnota v průměru za reprezentanty jednotlivých typů 

LFA t přepočtu na ha z. p. podniku a to, jak se na tvorbě hrubé přidané hodnoty podílely 

platby LFA v průměru za reprezentanty jednotlivých typů LFA. 

Graf 7 - Tvorba HPH podle typ ů LFA v p řepočtu na ha z. p. 
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Pramen: FADN VÚZE 2004, 2005,  
 

Platby LFA tím, že na rozdíl od ostatních dotací působí teritoriálně, částečně 

vyrovnávají úroveň HPH na ha z. p. mezi podniky, hospodařícími v různých přírodních 

podmínkách. Při hodnocení regionálních rozdílů ve výši vytvořené HPH je však třeba mít na 
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zřeteli i rozdíly ve vynakládaných externích faktorech, např. již zmíněné vyšší pachtovné 

u podniků mimo LFA, které je součástí rozdělení HPH. Úplné vyrovnání úrovně HPH na 

ha z. p. u podniků v LFA oproti podnik ům nezařazeným v LFA indikovalo nadměrnou 

úroveň plateb LFA.  

Pro posouzení výše plateb LFA je podle našeho názoru nezbytné zkoumat také to, 

jakým dílem přispěly platby LFA v vyrovnání hospodářských výsledků ve vztahu 

k pracovníkům, zaměstnávaným v podnicích v LFA. Výsledky znázorňuje graf 8. Vzhledem 

k extenzivnímu způsobu hospodaření s menší pracovní náročností zejména v horské oblasti a 

oblastech se specifickými omezeními dochází v přepočtu na roční pracovní jednotku (AWU) 

k vyrovnávání rozdílů v hospodářských výsledcích.  

Graf 8 - Tvorba HPH podle typ ů LFA v p řepočtu na AWU 
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Pramen: FADN VÚZE 2004, 2005,  

 
Posouzení životaschopnosti podniků v různých typech LFA  

Životaschopností zemědělského podniku se rozumí schopnost podniku pokrýt ze svých 

celkových příjmů (tržby ze zemědělské produkce včetně sumy všech podpor) náklady spojené 

se zemědělskou produkcí (= variabilní náklady nebo mezispotřeba), fixní náklady na výrobní 

faktory (práce, půda, kapitál) a zisk (provozní přebytek, nebo také důchod ze zemědělské 

činnosti). Tento vztah můžeme vyjádřit pomocí vzorce pro výpočet zisku podniku před 

zdaněním  

ZISK = HPH – NAKLprac – NAKLost, 
kde 
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- HPH .. hrubá přidaná hodnota, 
- NAKL prac …celkové pracovní náklady (vypočtené z počtu pracovníků, průměrné mzdy 

a odvodů),  
- NAKL ost – ostatní fixní náklady (odpisy, nájemné, daně a úroky). 
-  

Na základě údajů FADN 2005 lze vypočítat ukazatel příspěvku na pokrytí ostatních 

fixních nákladů a zisku (PFN) v přepočtu na ha z. p. 

PFN = HPH/ha – NAKLprac/ha 

PNF     = NAKLost/ha + ZISK/ha. 

 
Pro průměrný podnik ČR v roce 2005 lze podle uvedených vzorců odvodit hodnoty 

PFN_2005 = 13 251 Kč/ha – 7 714 Kč/ha (= 5 537 Kč/ha) 

  =  3 988 Kč/ha + 1 549 Kč/ha (=5 537 Kč/ha)2. 

Ukazatel příspěvek na úhradu ostatních fixních nákladů a zisku zohledňuje vynaložené 

pracovní  náklady. Pokrytí pracovních nákladů je základní podmínkou životaschopnosti 

podniku. Příspěvek na úhradu ostatních fixních nákladů a zisku za rok 2005 byl propočten pro 

skupiny podniků, reprezentujících jednotlivé typy LFA.  

Tab.7 - Příspěvek na úhradu fixních náklad ů a zisku podle typ ů LFA (K č/ha z. p.)  

LFA 
Hrubá přidaná hodnota 

HPH /ha  
Pracovní náklady/ ha PFN /ha 

H 12 099 6 987 5 112 
S 11 290 6 137 5 154 
O 12 487 7 955 4 532 
N 15 041 8 459 6 582 

Pramen: FADN VÚZE  2005  
 

Obecně je podniky v  LFA vytvářen podprůměrný PFN na ha z. p.. Nejnižší příspěvek 

na úhradu fixních nákladů a zisku byl vytvořen podniky reprezentujícími „Ostatní“ LFA. je to 

logický důsledek většího počtu osob zaměstnaných v zemědělství na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu v „Ostatních“ LFA. V následující tabulce je porovnán PFN/ ha z. p. s výší 

ostatních fixních nákladů v přepočtu na ha z. p. za skupiny podniků podle typů LFA. 

Tab. 8 - PFN a ostatní fixní náklady (K č/ha z. p.)  

LFA PFN/ ha pacht/ha odpisy / ha  úroky / ha daně/ha 
H 5 112 471 2 237 319 245 
S 5 154 536 2 078 241 293 
O 4 532 590 2 386 393 349 
N 6 582 1 558 3 365 387 552 

Pramen: FADN VÚZE  2005  

                                                 
2 Mimořádný úkol VÚZE : Posouzení dopadů snížení přímých plateb na české zemědělství, VÚZE 2007 
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Ve skupině podniků reprezentujících oblasti mimo LFA jsou vynakládány vyšší fixní 

náklady na ha z. p., zejména pachtovné a daně. Z porovnání zisk na ha z. p., který zbude po 

odpočtu ostatních fixních nákladů od PFN na ha s průměrnými platbami LFA na ha z. p. lze 

odvodit, že platby LFA slouží v méně příznivých oblastech  k vytvoření zisku ze 

zemědělské činnosti a i k částečné úhradě pracovních a ostatních fixních nákladů. Jinými 

slovy, bez plateb LFA by podniky v LFA byly ztrátové.  

Graf 9 - Úloha plateb LFA na tvorb ě zisku ze zem ědělské činnosti podle typ ů LFA (Kč/ha z. 
p.) 
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Pramen: FADN VÚZE  2005 , vlastní propočty 

V průměru za podniky reprezentující horské LFA a oblasti se specifickým omezením je 

na ha z. p. dosahováno vyššího zisku ze zemědělské činnosti než v oblastech mimo LFA a 

„Ostatní“ LFA.  Je to dáno nižší úrovní pracovních nákladů na ha z. p., nižším pachtem i 

daněmi v průměru za reprezentanty horských LFA a  oblastí se specifickým omezením  
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2.2 Analýza plateb podle velikosti oprávn ěné plochy podnik ů v LFA 
Podrobnější roztřídění podniků podle velikosti oprávněné plochy bylo provedeno jen na 

základě údajů o podnicích evidovaných v LPIS. Soubor testovacích podniků FADN nemá 

v některých intervalech dostatek reprezentantů na to, aby údaje mohly být zveřejněny. Za 

každý podnik  LPIS byla propočtena teoretická platba LFA. 

n

n

nLFA SVtpPl ∑ ∗=
1

  

kde.  

Vtp   výměra travních porostů v k.ú. zařazeném do určitého typu LFA 

S      základní sazba plateb LFA pro rok 2007 pro jednotlivé typy LFA 

n   typy LFA v roce 2007 (HA,HB, OA, OB, S, XS) 

Podle velikostních skupin podniků podle výměry oprávněné plochy byla pro jednotlivé 

velikostní skupiny propočtena průměrná teoretická platba na podnik v LFA a na ha z. p. 

podniku.  

 
Graf 10 - Platba podle velikosti oprávn ěné plochy 
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Pramen: LPIS KVĚTEN 2007 , vlastní propočty 

S výměrou oprávněné plochy podniku roste nejen průměrná  platba na jeden podnik, ale 

i platba v přepočtu na ha z. p. 
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Pokusili jsme se o hlubší pohled na ekonomické výsledky podniků podle velikosti 

oprávněné plochy. Podniky FARD byly roztříděny na tři velikostní skupiny podle výměry 

travních porostů v oblasti LFA. První skupinu reprezentují podniky s výměrou oprávněné 

plochy do 100 ha, druhá velikostní skupina má výměru oprávněné plochy v intervalu 100 až 

500 ha a třetí nad 500 ha TTP. Hrubá přidaná hodnota, vytvořená v průměru za podniky 

jednotlivých skupin a podíly dotací na její tvorbě je uvedena v tabulce 9. Z této tabulky je 

patrný výrazný rozdíl v čerpání dotací ve formě plateb LFA v průměru na ha 

obhospodařované zemědělské půdy u skupiny podniků, které mají více než 500 ha travních 

porostů v LFA oproti podnikům s menší výměrou. Na grafu 11 jsou znázorněny rozdíly ve 

vytvořené HPH na ha z. p. a podíl dotací na její tvorbě.  

 
Tab. 9 - Základní ekonomické ukazatele podnik ů LFA v t řídění podle vým ěry oprávn ěné 

plochy 

Podniky podle velikosti 
oprávněné plochy 

Počet podniků HPH Provozní 
dotace 

Platby LFA 

  Kč na ha z. p. 
TTP do 100 ha 297 11 957 5 513 383 
TTP od 100 do 500 ha 218 13 200 6 153 902 
TTP nad 500 ha 88 11 568 6 985 2 028 
 Kč na AWU 
TTP do 100 ha 297 385 295 177 654 12 348 
TTP od 100 do 500 ha 218 359 103 167 375 24 548 
TTP nad 500 ha 88 351 732 212 385 61 652 
Pramen: FADN VÚZE 2005,  
 
Graf 11 - Tvorba HPH v t řídění podle velikosti oprávn ěné plochy pro platby LFA 
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S ohledem na Komisí avizovanou nutnost diferencovat sazby plateb LFA podle 

velikosti farmy byl proveden podrobnější rozbor podniků uvnitř vytvořených skupin. Ukázal 

úskalí tohoto hodnocení. Ve skupině podniků FADN s oprávněnou plochou do 100 ha TTP 

v LFA se vyskytují jak malé podniky o výměře do 10 ha, tak i velké podniky (např. nad 5 tisíc 

ha z. p.), ale s nízkým podílem travních porostů, kde takto zatravněné plochy jsou situovány 

do katastrálních území zařazených v LFA. Ve skupině podniků s oprávněnou plochou 

o výměře vyšší než 500 ha jsou podniky o celkové výměře jen málo přesahující tento práh, ale 

s téměř 100 % podílem TTP na zemědělské půdě kterou obhospodařují, a na druhé straně 

podniky o výměře několika tisíc ha se zatravněním z. p. kolem 15 až 20 % . Tento rozbor 

prokazuje, že systém prahových výměr oprávněné plochy pro odstupňování sazeb podle 

velikosti farem jak je uplatňují země EU 15 nelze jednoduše převzít v ČR.  

V případě, že oprávněnou plochu budou nadále tvořit jen travní porosty, nelze 

jednoznačně argumentovat tím, že redukcí plateb jsou zohledněny výhody, plynoucí 

z velikosti podniku. Ty jsou sice nesporné, ale k oprávněné ploše pro nárok na LFA, jak je 

v současné době definována se celková velikost podniku váže jen zčásti. Pokud by se naopak, 

měla stát základnou pro stanovení prahu pro redukci sazeb celková výměra zemědělského 

podniku, zůstaly by mnohé plochy travních porostů v LFA ve velkých podnicích bez nároku 

na platby. Současné zacílení opatření LFA ve směru k zachování a zvyšování ploch travních 

porostů by se míjelo účinkem.  
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2.3 Podle struktury podnik ů s ohledem na využívání z.p (zatravn ění 
vs. orná p ůda) 
Reprezentanti podniků v LFA a mimo LFA za rok 2005 byli rozděleni podle podílu 

travních porostů (TTP) na z. p., aby bylo možno zhodnotit vliv využití zemědělské půdy na 

velikost vytvořené hrubé přidané hodnoty a její skladbu. Skupina LFA zahrnuje podniky 

s více než 50 % obhospodařované z. p. v LFA. Reprezentanty podniků mimo LFA jsou ty 

zemědělské podniky, kde v LFA je zařazeno do 50 % z. p. V těchto dvou základních 

skupinách byly zvlášť sledovány podniky s podílem travních porostů do 50 % a nad 50 % ze 

zemědělské půdy.  

Jak dokládá tabulka 10 je zřejmé, že podíl travních porostů velkou měrou ovlivňuje 

celkovou výši vytvořené hrubé přidané hodnoty v přepočtu na hektar z. p. i na roční pracovní 

jednotku i podíl dotací a plateb LFA na její tvorbě. Jak je z údajů v tabulce patrné, 

i u podniků, reprezentujících skupinu mimo LFA mohou platby LFA přispívat k tvorbě 

hospodářského výsledku, protože v LFA se nachází část pozemků těchto podniků. 

 
Tab. 10 - Základní ekonomické ukazatele podnik ů v třídění podle zatravn ění a zařazení v LFA 

Třídění podle LFA a podílu TTP 
na z. p. Počet podniků HPH 

Provozní 
dotace 

Z toho platby 
LFA 

  Kč na ha z. p. 

LFA nad 50 % TTP 187 9 937 7 648 3 193 

LFA do 50 % TTP 357 12 828 6 183 916 

ne LFA nad 50 % TTP 12 9 150 6 114 810 

ne LFA do 50 % TTP 608 14 501 5 114 81 

  Kč na AWU 

LFA nad 50 % TTP 187 377 114 290 239 121 179 

LFA do 50 % TTP 357 355 570 171 380 25 389 

ne LFA nad 50 % TTP 12 345 337 230 728 30 577 

ne LFA do 50 % TTP 608 400 989 141 422 2 245 

Pramen: FADN VÚZE 2005,  
 

Údaje z tabulky byly zpracovány do grafů 12 a 13 tak, aby byl znázorněn podíl dotací 

a z toho plateb LFA na vytvořené HPH v přepočtu na ha z. p. a na AWU v průměru za 

vytvořené skupiny podniků.  

Podniky s vysokým zatravněním zaměstnávají menší počet pracovníků. V podnicích se 

zatravněním nad 50 % připadalo shodně u skupiny podniků v LFA i mimo LFA v průměru 

2,6 AWU na 100 ha z. p. U obou skupin podniku (LFA i ne LFA) s nižším zatravněním byl 

zjištěn průměrný počet 3,6 AWU na 100 ha z. p. Nízká pracovní náročnost se pak projeví  

rozdílným   hodnocením HPH a výše plateb LFA v přepočtu na AWU oproti přepočtu na ha 
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z. p. V přepočtu na ha z. p. podniku se jeví ukazatel HPH na ha z. p. u podniků v LFA 

s vysokým zatravněním oproti skupině podniků v LFA s nižším zatravněním nepříznivě. 

Ovšem v přepočtu na roční pracovní jednotku se úroveň HPH vytvářené těmito podniky 

v důsledku poskytovaných dotací přibližuje úrovni podnikům nezařazeným v LFA a 

hospodařících převážně na orné půdě (porovnej graf 12 a 13), zatímco u skupiny podniků 

v LFA, ale s nižším zatravněním byla vytvořena HPH na AWU o téměř 22 tis. Kč nižší.  

 
Graf 12 - Tvorba HPH na ha z. p. v t řídění podle podílu TTP na z. p. a LFA  
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Pramen: FADN VÚZE 2005,  

V přepočtu na AWU bylo nejvyšší HPH dosaženo u podniků mimo LFA a s nižším 

zatravněním. Druhou nejvyšší HPH na AWU vykázala v průměru skupina podniků v LFA se 

zatravněním nad 50 %. Na jednu roční pracovní jednotku získaly podniky této skupiny 

v průměru přes 290 tis. Kč provozních dotací, z toho 121 tis. Kč plateb LFA. Nejnižší HPH na 

AWU byla vytvořena u podniků mimo LFA s vysokým zatravněním 
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Graf 13 - Tvorba HPH na AWU v t řídění podle podílu TTP na z. p. a LFA  
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Pramen: FADN VÚZE 2005 

U těchto účelově vytvořených skupin zemědělských podniků byla posouzena 

životaschopnost s ohledem na úhradu pracovních nákladů a ostatních fixních nákladů. 

Tab.11- Příspěvek na úhradu fixních ostatních  náklad ů a zisku podle LFA a zatravn ění 
(Kč/ha z. p.)  

Skupina podniků  Hrubá přidaná hodnota (HPH)/ ha Pracovní náklady/ ha PFN /ha 

LFA nad 50 % TTP 9 937 5 189 4 748 
LFA do 50 % TTP 12 828 8 144 4 684 
Ne LFA nad 50 % TTP 9 150 3 868 5 282 
Ne LFA do 50 % TTP 14 501 8 353 6 148 
Pramen: FADN VÚZE 2005 

Z tabulky vyplývá, že v oblastech s nižším zatravněním byla vytvořena vyšší HPH na 

ha. Po pokrytí pracovních nákladů lze konstatovat, že příspěvek na úhradu ostatních fixních 

nákladů a zisku zůstal nejvyšší ve skupině podniků mimo LFA a s nízkým zatravněním. 

Podniky v LFA se zatravněním do 50 % z. p. však vytvořily nejnižší PFN na ha z. p. 

Průměrný příspěvek na úhradu ostatních fixních nákladů a zisku je porovnán s těmito fixními 

náklady.  

Tab.12 - PFN a ostatní fixní náklady (K č/ha z. p.)  

Skupina podniků  PFN/ha pacht/ha odpisy / ha  úroky/ha daně/ha 
LFA nad 50 % TTP 4 748 471 1 787 256 246 
LFA do 50 % TTP 4 684 576 2 444 387 338 
Ne LFA nad 50 % TTP 5 282 444 1 855 154 308 
Ne LFA do 50 % TTP 6 148 1 434 3 177 387 527 
Pramen: FADN VÚZE 2005 

V průměru zemědělské podniky mimo LFA a s nižším zatravněním platí výrazně vyšší 

pacht na ha z. p., vyšší jsou daně a odpisy na ha z,p. než podniky v LFA nebo podniky 
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s vyšším zatravněním. Vyšší pacht, daně i odpisy byl zaznamenán i v průměru za skupinu 

podniků v LFA ale s nižším zatravněním. Zemědělské podniky s vysokým zatravněním 

vytvořily nejvyšší zisk ze zemědělské činnosti v přepočtu na ha z. p. tento zisk je v podnicích 

v LFA s vysokým zatravněním tvořen výhradně platbami LFA. Vlivem velmi nízkých 

pracovních nákladů by bylo v podnicích s převahou zemědělské  půdy v lepších podmínkách 

ale s vysokým zatravněním dosaženo zisku i bez příspěvku z plateb LFA. nejnižší zisk ze 

zemědělské činnosti byl vytvořen ve skupině podniků reprezentujících oblasti mimo LFA 

s nízkým zatravněním.  

Graf 13 - Úloha plateb LFA na tvorb ě zisku ze zem ědělské činnosti podle LFA a zatravn ění 
(Kč/ha z. p.) 
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Pramen: FADN VÚZE 2005,  

Současný systém poskytování plateb LFA v ČR preferuje zemědělské podniky 

s nízkými pracovními náklady a vysokým zatravněním. 
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2.4 Podíl plateb LFA na výsledcích podnik ů podle kraj ů 
Méně příznivé oblasti se nacházejí ve všech 13 krajích ČR (kromě Prahy). Přiřazení 

podniků FADN k jednotlivým krajům bylo provedeno podle obhospodařované půdy 

evidované v LPIS. Pokud farma hospodaří na území více krajů najednou, reprezentuje právě 

ten kraj, ve kterém obhospodařuje více než 50 % zemědělské půdy. Následně byly ještě 

podniky v každém kraji roztřídění na reprezentanty LFA a lepších přírodních podmínek (dále 

označovány jako ne LFA). Pro zařazení do skupiny LFA je nutné, aby měl zemědělský 

podnik  více než 50 % zemědělské půdy v LFA, v opačném případě se stává reprezentantem 

lepších přírodních podmínek daného kraje. I ve skupině označené ne-LFA se tak mohou 

vyskytovat podniky, které zčásti čerpají platby LFA. 

Dalším analýzám bylo podrobeno 1139 reprezentantů,  které zbyly po přiřazení právě 

k jednomu kraji. Pokud je některá ze skupin, ať již LFA, nebo ne LFA, zastoupena méně než 

10 podniky, jsou výsledky považovány za nespolehlivé a nejsou předmětem rozboru. Proto 

není hodnocena skupina ne LFA Karlovarského a Libereckého kraje a LFA skupina 

Ústeckého kraje.V tabulce 9 jsou uvedeny základní ekonomické ukazatele podniků FADN 

v třídění podle krajů  za skupiny reprezentantů LFA a území nezařazených do LFA. 

V mezikrajovém srovnání základních ekonomických ukazatelů v přepočtu na ha 

zemědělské půdy je patrná řada rozdílností. Úvodem je třeba poznamenat, že rozdíly mezi 

skupinami reprezentantů LFA jednotlivých krajů jsou ovlivněny zejména převládajícím typem 

LFA v daném kraji (vyšší znevýhodnění i sazba LFA plateb v horské oblasti) a v podstatné 

míře také zastoupením oprávněné plochy (travních porostů) na výměře z. p. těchto podniků. 

V některých regionech převládají velmi extenzivní formy hospodaření na travních porostech, 

jinde se i v LFA udržuje tradiční způsob hospodaření s živočišnou výrobou postavenou na 

produkci krmiv na orné půdě. Rovněž úroveň průměrných „lepších“ přírodních podmínek se 

mezi kraji liší. Někde je reprezentují převážně podniky na úrodných půdách (např. Polabí, 

jižní Morava), jinde i podniky s významným i když ne převažujícím podílem  

z. p. v LFA, u kterých i platby LFA hrají určitou roli při tvorbě hospodářských výsledků. 

Ve skupině LFA dosáhli nejvyšší hrubé přidané hodnoty bez provozních dotací na ha 

zemědělské půdy reprezentanti v krajích Vysočina, Pardubickém a Královehradeckém, 

naopak nejnižší ve Zlínském kraji. 

Nejvyšších hrubé přidané hodnoty bez provozních dotací na ha zemědělské půdy 

skupiny ne LFA bylo v průměru dosaženo u farem v Olomouckém kraji, dále v kraji 
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Královehradeckém, Jihomoravském, Pardubickém a Zlínském. Nejnižší průměrná hodnota 

tohoto ukazatele byla zaznamenána v kraji Plzeňském, ovšem za relativně nízkého počtu 

reprezentantů (13 podniků). Diference pachtovného lze vidět v porovnání obou skupin 

v rámci každého kraje. Nejvyšší rozdíly LFA a ne LFA lze vysledovat u kraje Olomouckého. 

Na jeho území hospodaří podniky v různorodých podmínkách, jak na úrodné půdě na Hané, 

tak i v LFA oblastech šumperského a jesenického okresu. Nejnižší rozdíl pachtovného mezi 

oběma skupinami se projevil v Jihočeském kraji.  

 

Tab. 13- Základní ekonomické ukazatele podniků FADN podle krajů v přepočtu na ha 
z. p. 

Pachtovné 
HPH bez 
dotací 

Důchod ze 
zem. 
činnosti 

Kraj Skupina 
Počet 
podniků 

Kč na ha zemědělské půdy 
LFA 96 524 4 681 1184 

Jihočeský ne LFA 22 525 5 335 931 
LFA 13 556 3 681 592 

Jihomoravský ne LFA 94 1 322 9 690 646 
LFA 19 462 2 041 1708 

Karlovarský ne LFA . . . .  
LFA 37 381 8 918 4315 

Královéhradecký ne LFA 42 1 141 11 424 548 
LFA 15 556 8 038 3315 

Liberecký ne LFA . . . .  
LFA 33 503 2 226 1493 

Moravskoslezský ne LFA 40 1 156 7 090 1149 
LFA 24 450 3 880 722 

Olomoucký ne LFA 67 2 150 12 160 1452 
LFA 48 738 8 448 2851 

Pardubický ne LFA 43 1 685 9 402 1401 
LFA 62 490 4 540 955 

Plzeňský ne LFA 13 913 2 910 955 
LFA 43 606 6 934 1761 

Středočeský ne LFA 147 1 498 8 643 1473 
LFA . . . .  

Ústecký ne LFA 72 1 142 8 342 2731 
LFA 108 625 8 985 1899 

Vysočina ne LFA 13 989 7 784 2362 
LFA 34 513 1 565 -232 

Zlínský ne LFA 39 1 334 9 330 873 
Pramen: FADN VÚZE 2005 

Tabulka 14 uvádí procentní vyjádření podílu plateb LFA vztažené k celkové vytvořené 

hrubé přidané hodnotě u reprezentantů LFA jednotlivých krajů. Tento podíl se většinou 

pohybuje okolo 15 – 18 %. Nejvyšší hodnota je ve Zlínském kraji (34,2 %). Naopak nejnižší 

podíl je vykazován u krajů Středočeského a Vysočina (3,7 % resp. 5,6 %). Tuto nízkou 
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hodnotu si lze vysvětlit nízkým podílem zatravnění oblastí LFA jak ve středních Čechách, tak 

především na Vysočině.  

Tab. 14-  Podíl plateb LFA na hrubé p řidané hodnot ě ve skupin ě reprezentant ů LFA (%) 
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8,9 12,2 27,5 18,0 15,9 31,3 16,2 9,4 10,8 3,7 5,6 34,2 
Pramen: FADN VÚZE 2005 

Na grafu 14 je zobrazen příspěvek dotací a z toho plateb LFA na tvorbě  hrubé přidané 

hodnoty podle krajů v přepočtu na ha z. p.. Významnější vliv samotných plateb LFA na 

tvorbu hrubé přidané hodnoty byl zaznamenán zejména v krajích Karlovarském, Libereckém, 

Moravskoslezském a Zlínském, tedy v krajích, jejichž území tvoří převážně méně příznivé 

oblasti. Výše platby LFA na ha z. p. v těchto krajích dosahuje zhruba 2 000 Kč, nicméně 

celková výše HPH na ha z. p. je velmi rozdílná. Ve Zlínském a Karlovarském kraji dosahuje 

zhruba 8 000 Kč/ha z. p., v Moravskoslezském kraji 9 000 Kč/ha z. p. ale v Libereckém kraji, 

obdobně jako na Vysočině bylo v průměru dosaženo HPH 16 000 Kč/ha z. p., v Libereckém 

kraji ve větší míře vlivem plateb LFA.  Na grafu 15 je znázorněn přepočet na roční pracovní 

jednotku AWU.  
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Graf 14 - Úrove ň hrubé p řidané hodnoty a podíl plateb LFA na její tvorb ě podle kraj ů 
v přepočtu na  z. p.  
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Graf 15 - Úrove ň hrubé p řidané hodnoty a podíl plateb LFA na její tvorb ě podle kraj ů 
v přepočtu na  AWU  
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V přepočtu na AWU se projevují krajové rozdíly v zaměstnanosti v zemědělství a to jak 

v LFA tak ne-LFA. Velmi vysokou úroveň HPH na AWU dosahují reprezentanti LFA 

v Karlovarském kraji díky vysokým sazbám na ha v  horských LFA a velmi nízké 

zaměstnaností v zemědělství, která se odrazila v zařazení LFA jiných než horských jako 

oblasti se specifickými omezeními.  Stejně i méně příznivé oblasti královéhradeckého kraje 

jsou převážně horské a se specifickým omezením. V krajích, kde jsou zastoupeny „Ostatní“ 

LFA, kde podmínkou pro vymezení byl vysoký podíl zemědělců na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu (např.  Vysočina, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj) je při přepočtu na roční 

pracovní jednotku dosahováno i přes platby LFA nižší hrubé přidané hodnoty. 

Podklady pro hodnocení podílu plateb LFA na HPH podle krajů jsou uvedeny 

v tabulkách 15 a16.  

Tab. 15-  Podíl plateb LFA na hrubé p řidané hodnot ě podle kraj ů v přepočtu na ha z. p. 
(Kč/ha) 

Kraj Za řazení HPH bez dotací Dotace bez LFA Platby LFA 
LFA 4 681 5 614 1 000 

Jihočeský  ne LFA 5 335 5 203 130 
LFA 3 681 5 209 1 237 

Jihomoravský  ne LFA 9 690 5 234 20 
LFA 2 041 3 813 2 222 

Karlovarský  ne LFA       
LFA 8 918 3 240 2 662 

Královehradecký ne LFA 11 424 4 704 36 
LFA 8 038 5 668 2 584 

Liberecký ne LFA       
LFA 2 226 3 902 2 798 

Moravskoslezský  ne LFA 7 090 4 642 172 
LFA 3 880 5 319 1 783 

Olomoucký  ne LFA 12 160 5 030 106 
LFA 8 448 4 865 1 377 

Pardubický ne LFA 9 402 5 181 175 
LFA 4 540 5 071 1 160 

Plzeňský  ne LFA 2 910 4 885 154 
LFA 6 934 5 339 469 

Středočeský ne LFA 8 643 5 089 21 
LFA       

Ústecký ne LFA 8 342 4 775 69 
LFA 8 985 5 700 866 

Vysočina ne LFA 7 784 5 537 167 
LFA 1 565 3 698 2 738 

Zlínský  ne LFA 9 330 5 161 102 
Pramen: FADN VÚZE 2005 
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Tab. 16-  Podíl plateb LFA na hrubé p řidané hodnot ě podle kraj ů v přepočtu na AWU 
(Kč/AWU) 

Kraj Za řazení HPH bez dotací Dotace bez LFA Platby LFA 
LFA 153 523 184 112 32 810 

Jihočeský ne LFA 178 979 174 543 4 374 
LFA 117 444 166 216 39 478 

Jihomoravský ne LFA 238 164 128 629 481 
LFA 112 184 209 567 122 094 

Karlovarský ne LFA       
LFA 255 297 92 744 76 207 

Královehradecký ne LFA 234 963 96 750 733 
LFA 162 730 114 744 52 303 

Liberecký ne LFA       
LFA 89 085 156 145 111 960 

Moravskoslezský ne LFA 236 023 154 541 5 716 
LFA 107 485 147 352 49 399 

Olomoucký ne LFA 293 269 121 320 2 567 
LFA 190 742 109 829 31 085 

Pardubický ne LFA 263 053 144 940 4 909 
LFA 147 398 164 625 37 653 

Plzeňský ne LFA 152 669 256 282 8 064 
LFA 206 656 159 125 13 966 

Středočeský ne LFA 286 176 168 509 700 
LFA       

Ústecký ne LFA 247 871 141 878 2 037 
LFA 210 310 133 430 20 267 

Vysočina ne LFA 222 304 158 134 4 782 
LFA 48 338 114 240 84 578 

Zlínský ne LFA 270 412 149 575 2 956 
Pramen: FADN VÚZE 2005 
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2.5 Analýza  podle  podílu plateb LFA na celkových dotacích 
 

Porovnání podílu plateb LFA na celkových dotacích podle zemí EU je uvedeno na 

grafu. V podnicích v horské oblasti České republiky a Slovenska stejně jako v LFA Litevska 

se podílí platby LFA na tvorbě HPH 20 %, více než 15 % pak v případě horské oblasti 

Slovinska a LFA Lotyšska. Vysoký je v těchto zemích i podíl LFA plateb na celkových 

dotacích podnikům v těchto oblastech.  

Porovnání je zajisté ovlivněno  nižší vytvářenou HPH na ha z. p. v zemích EU10 a také 

nižší úrovní dotací zemědělským podnikům ve formě přímých plateb. Nižší význam dotací 

LFA byl v roce 2004  zaznamenán v Polsku. Obecně lze říci že v  zemích střední a východní 

Evropy včetně ČR  hrají platby LFA poměrně důležitou úlohu v ekonomice podniků v LFA. 

Ze zkoumaných zemí EU15 se nejvyšší mírou  podílely platby LFA na HPH ve Finsku, 

následují horské oblasti Francie a Rakouska. Nízký podíl LFA plateb na tvorbě HPH i na 

poskytovaných dotacích je v podnicích LFA jižních států EU, tj. ve Španělsku, Řecku  a 

v jiných než horských oblastech Itálie a Portugalska. 

Graf 16 - Porovnání podílu plateb LFA na HPH a na d otacích za státy EU  
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Pramen: Standardizovaný výstup FADN 2004. DG Agri, Brusel, 2006. 

 

Mezi zemědělskými podniky – příjemci dotací LFA jsou v ČR velké diference v podílu 

plateb LFA na celkových dotacích. Rozložení četnosti zemědělských podniků podle podílu 

plateb LFA na dotacích znázorňuje graf 17: 
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Graf 17 - Četnost podnik ů ve skupinách podle podílu plateb LFA na dotacích z a ČR  
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Pramen: FADN VÚZE 2005 

Nejvíce je zastoupena skupina s podílem plateb LFA na dotacích do 15 % a postupně 

četnost klesá až ke skupině podniků, kde se platby LFA podílejí na dotacích z více než 60 %. 

Charakteristiky podniků v daných skupinách jsou uvedeny v tabulce 17.  

Tab. 17-  Charakteristiky podnik ů podle podílu plateb LFA na dotacích 

Podíl platby LFA na  dotacích  Počet podniků Počet AWU/100 ha z. p. Průměrná velikost (ha z .p.) 
do 15 % 217 3,8 328 

16 až 30 % 156 3,5 966 
31 až 45 % 86 3,6 1510 
46 až 60 % 68 3,3 1686 
60 % a více 28 2,7 1787 

Pramen: FADN VÚZE 2005 

Nejnižší je podíl plateb LFA na dotacích u podniků s menší průměrnou výměrou a 

s vyšším počtem pracovníků na 100 ha. Naopak podniky velké a s malým počtem 

pracovníků vykazují nejvyšší podíl plateb LFA na dotacích.  
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2.6 Rozdíly mezi podniky a jejich p říčiny 
Pro vyhodnocení rozdílů v hospodářských výsledcích podniků je nutné hodnotit co 

nejdelší časovou řadu s ohledem na nutnost eliminovat vlivy počasí.  Podrobně byl 

analyzován rok 2005. Výsledky FADN za rok 2006 ještě nejsou v době zpracování 

k dispozici, rok 2004 byl atypický.  

Zjištěné poměry indikují velkou nevyrovnanost distribuce plateb LFA mezi 

zemědělskými podniky hospodařícími v méně příznivých oblastech. Je poskytována vysoká 

úroveň sazeb LFA na ha travních porostů a při tom pracovní náročnost při ošetřování travních 

porostů je nízká. Vítězi současného systému jsou extenzivně hospodařící podniky, kde 

hospodářské výsledky jsou ve velké míře tvořeny dotacemi. Lze očekávat, že v regionech, kde 

bude převládat tento typ zemědělských podniků poklesne zaměstnanost v zemědělství. Stát by 

měl v budoucnu reagovat buď úpravou systému plateb LFA určitým vyrovnáváním objemu ve 

vztahu k pracovní jednotce v zemědělských podnicích a nebo posílením objemu podpor 

nezemědělských činností, zakládání malých a středních podniků a podpor nových pracovních 

míst ve venkovských obcích. 

Další příčinou velkých rozdílů mezi příjemci plateb LFA lze spatřovat v relativně nízké 

diferenciaci sazeb. V zemích, které jsou z hlediska přírodních podmínek spíše homogenní je 

uplatňován jen malý počet různých sazeb. Naopak Rakousko a některé spolkové země 

Německa užívají vysoce propracovaný a složitý systém určení výše platby. O území České 

republiky nelze prohlásit, že patří k homogenním oblastem z hlediska přírodních podmínek. 

Zemědělská půda zařazená jako LFA se nachází v nadmořských výškách pod 400 m ale i nad 

700 m nad mořem. Řada katastrálních území je ve svažitém terénu, ale LFA jsou i v oblastech 

rovinatých s méně úrodnou půdou. Při tom v ČR je uplatňováno jen 6 rozdílných sazeb. Také 

země s duální strukturou zemědělských podniků, kde se vyskytují jak malé farmy tak i velké 

zemědělské podniky reagují na tuto skutečnost diferenciací sazeb LFA. Pro  Českou republiku 

je variabilita velikosti zemědělských podniků typická. Navíc ani velké farmy nejsou 

homogenní. Jsou reprezentovány jak podniky typu družstev nebo a.s. tak i velkými 

individuálními farmami s velmi omezeným počtem zaměstnanců. Přehled o počtu sazeb za 

vybrané země EU je v tabulce 18. 

Malé odstupňování sazeb s ohledem na míru „nepříznivosti“ působení přírodních 

podmínek a na velikost a typ zemědělského podniků může být jedním z důvodů rozdílů mezi 

podniky z hlediska působení plateb na jejich ekonomiku.  
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Tab. 18-  Počet sazeb plateb LFA ve vybraných zemích EU  

Členský stát Počet sazeb 
Estonsko 1 
Malta 1 
Irsko 3 
Litva 3 
Finsko 3 
Polsko 3 (+ % redukce) 
Slovinsko 5 
Česká republika 6 
Lotyško 6 
Švédsko 12 
Slovensko 18 
Portugalsko 24 
Spojené království *) 20 + doplňkové  
Itálie 28 výší plateb + 16 úrovní 
Řecko*) 9 + doplňkové 
Německo faremně specifické úrovně 
Rakousko*) faremně specifické úrovně + doplňkové 
Francie*) regionální odstupňování vzhledem k národnímu průměru + doplňkové 

Převzato: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006. 

*) doplňky mohou zvýšit sazby 
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3 Struktura obyvatelstva v LFA a mimo LFA  

3.1 Obyvatelé venkovských obcí 
Analyzovány byly ve všech typech LFA jen venkovské obce, aby byl eliminován vliv 

obyvatel měst na výsledky porovnání. Za venkovskou obec je považována obec s méně než 

2 000 obyvateli. Byly analyzovány výsledky šetření ČSÚ a to SLBD z roku 2001 a aktuální 

informace z lexikonu obcí ČR. Poslední šetření o obyvatelstvu obcí podle zaměstnanosti 

v zemědělství bylo uskutečněno v roce 2001. Dnes budou podíly zemědělců na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu nižší.  

Tab. 19  Obyvatelé venkovských obcí podle typ ů LFA – pr ůměrná  hustota a podíl 
zemědělců 

Typy LFA Hustota obyvatel  [km-2] Pracující v zemědělství na EAO [%] 
O 35,9 14,28% 
H 26,8 11,45% 
N 62,1 10,21% 
S 64,0 6,20% 
Pramen: ČSÚ SLBD  2001, vymezení LFA podle obcí, interní databáze VÚZE 2006 

V tabulce jsou jednotlivé typy LFA seřazeny podle procentického podílu zemědělců na 

ekonomicky aktivním obyvatelstvu. V obcích zařazených v „Ostatních“ LFA je vysoký podíl 

zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu, zemědělství zde hraje významnou roli 

v zaměstnanosti. Následuje oblast horská, pak obce mimo LFA. Nejnižší zaměstnanost 

v zemědělství mají venkovské obce v oblastech se specifickým omezením. V průměru za tyto 

obce byla zaznamenána nejvyšší hustota obyvatel. Naopak, nejnižší je hustota obyvatel 

v horské LFA.  

Tab. 20  Obyvatelé venkovských obcí podle typ ů LFA – ekonomicky aktivních a podle 
vzdělání 

Podíl obyvatel podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

LFA oblasti 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelé na 

celkovém počtu Základní 
Střední bez 
maturity Vysokoškolské 

N 49,6% 27,8% 44,0% 4,4% 
S 49,6% 28,9% 43,2% 4,1% 
H 49,1% 30,2% 42,5% 3,9% 
O 48,8% 28,1% 43,6% 4,2% 
Pramen: ČSÚ SLBD  2001, vymezení LFA podle obcí, interní databáze VÚZE 2006 

Ve venkovských obcích  mimo LFA je nejvyšší podíl ekonomicky aktivních obyvatel 

na celkovém počtu a nejvyšší podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Nejvyšší podíl 

obyvatel se základním vzděláním je v obcích v horské oblasti a v těchto obcích je nejnižší 

podíl vysokoškoláků. 
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Tab. 21  Venkovské obce podle typ ů LFA – velikost a vybavenost 

LFA oblasti Průměrná velikost obce Obce  s kanalizací Obce s vodovodem 
S 570 26,74% 91,28% 
N 530 29,83% 83,26% 
H 487 39,03% 90,76% 
O 381 23,57% 79,36% 
Pramen: ČSÚ  malý lexikon obcí   2006, vymezení LFA podle obcí, interní databáze VÚZE 2006 

Největší venkovské obce jsou v průměru v oblastech se specifickými omezeními a 

mimo LFA, výrazně menší jsou obce v „Ostatních“ LFA. V „Ostatních“ LFA je nejnižší podíl 

obcí s vodovodem i obcí s kanalizací. Pokud jde o kanalizaci, nejlépe jsou na tom obce 

v horských oblastech, největší podíl obcí s vodovodem je u venkovských obcí v oblastech se 

specifickými omezeními.  

Graf 18  Porovnání vybavenosti a velikosti venkovsk ých obcí podle typ ů LFA  
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Pramen: ČSÚ  malý lexikon obcí   2006, vymezení LFA podle obcí, interní databáze VÚZE 2006 

Podpora zemědělských podniků v LFA má z hlediska venkovského obyvatelstva 

největší význam zejména v obcích s vysokým podílem zemědělců na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu. Jsou to zejména obce v „Ostatních“ LFA, které jsou relativn ě 

velmi malé, hůře vybavené a s nižším podílem ekonomicky aktivních obyvatel na 

celkovém počtu obyvatel. Vylidňování malých obcí by mohlo vést k tomu, že by počet 

obyvatel klesl pod záchovnou úroveň z hlediska infrastruktury a obce by zanikly. 

V horských oblastech a oblastech se specifickým omezením má podpora LFA význam 
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zejména pro údržbu zemědělské půdy a zemědělské krajiny jako prostředí pro bydlení a pro 

zachování turistické atraktivity krajiny. 

3.2 Věková struktura zem ědělců 
Český statistický úřad poskytl pro potřeby této analýzy zvláštní výstup ze strukturálního 

šetření zemědělských podniků roku 2005. Údaje o věkové struktuře pracovníků v zemědělství 

podle krajů ČR byly rozděleny podle LFA. Do souhrnu za LFA byly zahrnuty podniky s více 

než 50 % zemědělské půdy v LFA.  Věkové složení pracovníků v zemědělství je uvedeno 

v tabulce 22. 

Tab. 22  Věkové složení pracovník ů v zemědělství podle kraj ů a  LFA  

Podíl zemědělců dle věku na celkovém počtu pracovníků 
v zemědělství v % 

Kraj Oblast  do 44 let 45 - 64 let 65 a více let 
LFA 40,0 56,1 3,9 Hl.m.Praha + 

Středočeský mimo LFA 38,6 54,7 6,7 
LFA 39,6 56,7 3,7 

Jihočeský mimo LFA 38,0 53,6 8,4 
LFA 38,9 58,9 2,3 

Plzeňský mimo LFA 39,2 55,5 5,3 
LFA 37,9 58,7 3,4 

Karlovarský mimo LFA 43,6 50,0 6,4 
LFA 45,3 50,9 3,8 

Ústecký mimo LFA 39,9 53,5 6,7 
LFA 44,0 53,5 2,5 

Liberecký mimo LFA 38,0 51,8 10,1 
LFA 44,0 52,6 3,4 

Královéhradecký mimo LFA 38,7 54,4 6,9 
LFA 42,6 55,6 1,8 

Pardubický mimo LFA 42,1 51,5 6,4 
LFA 41,6 55,1 3,2 

Vysočina mimo LFA 39,2 52,8 8,0 
LFA 36,1 54,3 

Jihomoravský*) mimo LFA 36,7 53,8 9,6 
LFA 42,6 53,2 4,1 

Olomoucký mimo LFA 41,5 53,9 4,6 
LFA 38,3 45,1 16,6 

Zlínský mimo LFA 38,7 53,5 7,8 
LFA 41,2 57,6 1,2 

Moravskoslezský mimo LFA 41,8 50,1 8,0 
Pramen: ČSÚ výstup ze strukturálního šetření 2005, vlastní propočty VÚZE 
*) v Jihomoravském kraji je malý počet reprezentantů v LFA, věková kategorie nad 65 let pro celý kraj  

 

V součtu za všechny kraje je v oblastech LFA poněkud lepší věková struktura 

pracovníků v zemědělství. Z celkového počtu je 40 % mladších 44 let, zatímco v oblastech 

mimo LFA je to 39 % . Podíl pracovníků starších 65 let je v oblastech LFA 5,2 %, zatímco 

v oblastech mimo LFA 7,5 %.   
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Mezi kraji ČR jsou ve věkové struktuře zemědělců velké rozdíly. Největší podíl 

mladších pracovníků mezi kraji a to kolem 45 % z celkového počtu byl zaznamenán v LFA 

kraje Ústeckého, Královéhradeckého a Libereckého.  

Největší podíl pracovníků nad 65 let je v LFA Zlínského kraje a to téměř 17 %. 

Následuje oblast mimo LFA Libereckého kraje s 10 % pracovníků nad 65 let a celý 

Jihomoravský kraj s téměř 10 % starších pracovníků. V budoucnu by mohla být vzhledem 

k věkové struktuře pracovníků ohrožena životaschopnost zemědělských podniků v LFA 

Zlínského kraje.  

3.3 Zemědělci podle kraj ů a LFA 
Pro účely této studie byly Českým statistickým úřadem zpracovány dílčí výstupy ze 

strukturálního šetření zemědělských podniků 2005 a to o počtu pracovníků podle 

odpracovaných hodin v členění podle LFA a ne-LFA za kraje ČR. Ve VÚZE byl proveden 

přepočet na AWU za uplatnění hodnoty 2000 pracovních hodin ročně na 1 AWU.  K přepočtu 

AWU na zemědělskou půdu byly využity údaje o obhospodařované půdě za LFA a ne-LFA 

podle krajů, dodané rovněž v rámci speciálního přetřídění výsledků strukturálního šetření 

ČSÚ roku 2005.  

V průměru v  LFA připadalo  3,31 AWU na a v oblastech mimo LFA  4,21 AWU na 

100 ha zemědělské půdy. To značí vyšší intenzitu a pracovně náročnější výrobu  v oblastech 

mimo LFA. Počty pracovníků na 100 ha z. p. však za LFA i ne-LFA jednotlivých krajů silně 

kolísají kolem této průměrné hodnoty.  Výsledky za kraje a LFA uvádí tabulka v příloze 2. 

Graficky jsou rozdíly mezi kraji znázorněny na grafu 19. Barevně je rozlišen převládající typ 

na LFA kraje. 

Nejvyšší počet pracovníků v přepočtu na zemědělskou půdu je v oblasti LF Zlínského 

kraje. Jedná se zejména o horskou oblast Bílé Karpaty, hospodaří zde malé farmy, z hlediska 

věkové struktury poměrně velkým podílem pracovníků nad 65 let. Druhým extrémem je 

oblast LFA Karlovarského kraje. Reprezentuje rovněž převážně horskou oblast, typickou pro 

bývalé Sudety. Na 100 ha zemědělské půdy v LFA připadá jen 1,43 pracovníků. V tomto kraji 

je nízký počet pracovníků (1,9 AWU na 100 ha z.p.) i v podnicích mimo LFA. 

Vyšší než průměrný počet AWU na 100 ha za skupinu podniků mimo LFA mají 

podniky mimo LFA v moravských krajích v kraji Pardubickém, na Vysočině a v Libereckém 

kraji.  Vyšší než je průměrný počet AWU na 100 ha z.p. za LFA ČR mají kromě Zlínského 

kraje ještě zemědělské podniky na Vysočině a v Pardubickém kraji.  
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Graf 19  Po čet AWU na 100 ha z. p. podle kraj ů a  LFA 
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4 Působení plateb vzhledem k životnímu prost ředí  
Jednotlivé země EU si kromě cíle zachování hospodaření na zemědělské půdě, který je 

dán nařízením Rady 1698/2005 stanovují ve svých programech rozvoje venkova případné 

další cíle, ke kterým by mělo opatření LFA přispět. Těmto cílům pak odpovídají kriteria 

způsobilosti pro platby na úrovni farem a diferenciace sazeb plateb LFA.  

Některé tyto národní cíle jsou uvedeny v následujícím přehledu:  

Francie 

− kompenzovat rozdíly v příjmech mezi farmáři v LFA a ostatními farmáři. Obecně je 

cílem zachovat zemědělské využívání půdy ve všech regionech Francie;  

− přispět k zachování menších farem. Aby byl tento cíl dosažen jsou kompenzační platby 

limitovány do 50 ha zemědělské půdy a za prvních 25 ha se vyplácí vyšší sazba. 
Anglie 

− chránit životní prostředí v zemědělsky využívaných oblastech vysočin tím, že půda bude 

obdělávána trvale udržitelným způsobem. Aby byl tento cíl dosažen bylo zavedeno 

navýšení plateb žadatelům, kteří splní zadané environmentální podmínky hospodaření. 

Oprávněné pro příjem kompenzačních plateb LFA jsou pouze farmy chovající skot a 

ovce; 

− přispět k udržení sociální struktury venkova díky pokračujícímu obdělávání půdy. 

K dosažení tohoto cíle slouží mimo předchozího i preference středně velkých farem 

(10 – 350 ha oprávněné plochy). 
Rakousko 

− udržovat zemědělskou půdu a příslušnou venkovskou komunitu prostřednictvím rozvoje 

venkovského prostředí. Platby jsou zaměřeny na podniky s převážně malou a  střední 

výměrou, která je výsledkem omezení  topografickými podmínkami;  

− přispívat k osídlení a na systémy užívání půdy v obtížných podmínkách. Přednost má  

pomoc farmám s živočišnou výrobou založenou na pěstování krmiv. Je zavedena  

progresivní redukce sazeb v závislosti na velikosti farmy; 

− odměna za veřejné statky produkované farmami v LFA. Farmář musí využívat veškerou 

zemědělskou půdu, sazby příspěvků pro velmi malé farmy (2-4 ha) v extrémních 

polohách mohou překročit i maximum dané nařízením Rady (ES) č. 1257/1999. 
Řecko 

− kompenzovat část ztráty příjmů vlivem přírodních znevýhodnění, aby byla udržena 

minimální akceptovatelná úroveň osídlení a pokračovalo zemědělské využívání půdy; 

−  udržovat venkovskou krajinu. Podporováno je využívání půdy s malým nárokem na 

vstupy  a například i luštěniny pro jejich příznivější dopad na životní prostředí; 
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−  udržet a rozšířit udržitelné systémy hospodaření. Vyšší sazby jsou přiznány  mladým 

farmářům s cílem zlepšit věkovou strukturu zemědělců a farmářům se vzděláním  

s cílem zvýšit životaschopnost farem. 
Švédsko 

− podporovat zemědělské využívání půdy a zachovat otevřenou krajinu v méně příznivých 

oblastech,  působit proti zarůstání půdy lesem. Vyšší platby jsou poskytovány na plochu 

obilovin, travních porostů na orné půdě a brambor; 

− přispět k udržitelnému obhospodařování půdy, což se má dít zejména pastvou skotu, 

ovcí a koz; 

− udržet zaměstnanost v zemědělství, což je podporováno zvýšením sazeb na plochy do 

60 ha.  

 

Česká republika si jako vlastní národní cíl opatření LFA stanovila zvýšení podílu 

travních porostů na zemědělské půdě které by mělo přispět k ochraně přírodních zdrojů, 

zejména vodních. Ke splnění tohoto cíle jsou platby poskytovány pouze na výměru travních 

porostů zemědělského podniku v LFA. 

4.1 Zatravňování zem ědělské p ůdy v LFA 
Jako určité pomocné měřítko postupu zatravňování orné půdy bylo využito porovnání 

procenta zatravnění zemědělské půdy zjištěného z údajů katastru nemovitostí (KN) a procenta 

zatravnění zemědělské půdy evidované v LPIS. LPIS eviduje aktuální využití půdy 

farmářských bloků bez vazby na to, jaká kultura je pro tu kterou parcelu zapsána v katastru 

nemovitostí. Změna kultury v Katastru nemovitostí z orné půdy na trvalý travní porost je 

často zdlouhavá a bez souhlasu vlastníka pronajímané půdy nemožná. Proto se procento 

zatravnění propočtené na základě dat KN a LPIS na jednotlivých katastrálních územích liší. 

Míra této odlišnosti může sloužit jako indikátor tendencí k zatravňování orné půdy nebo 

naopak rozorávání luk. 

Byla zkoumána tendence k zatravňování k. ú. podle zařazení do jednotlivých typů LFA. 

Za katastrální území uvedená v LPIS v roce 2007 (květen) a tatáž k.ú. podle statistiky katastru 

nemovitostí ČÚZK pro rok 2007 (k. 31.12.2006) bylo propočteno průměrné % zatravnění.  

Katastrální území byla seskupena podle zařazení do jednotlivých typů LFA.   

Katastrální území zařazená v horské oblasti HA mají podíl kultury trvalé travní porosty 

podle oficiální statistiky ČÚZK 57,1 % z..p. Skutečné zatravnění těchto k.ú. je však o 14 
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procentních bodů vyšší a to přes 70 ˇ% travních porostů na z. p. Podobně v oblasti HB je 

zatravnění podle LPIS o  12,2 procentních bodů vyšší než podle KN. 

 

Tab. 23  Porovnání zatravn ění  podle typ ů LFA na základ ě KN a LPIS  

Podíl travních porostů  v % z. p.  
Typ LFA 2007 KN k 31.12.2006 LPIS IQ 2007 

HA 57,1 70,9 
HB 45,1 57,3 
OA 25,1 31,5 
OB 17,8 18,3 
S 44,0 63,1 

XS 23,1 25,6 
Ne - LFA 9,5 7,3 

Pramen : LPIS KVĚTEN 2007, ČÚZK 31.12.2006, vlastní propočty 

Ještě vyšší tendenci k zatravňování lze pozorovat na k.ú. zařazených jako oblasti se 

specifickými omezeními, kde rozdíl mezi skutečným zatravněním a údajem podle KN činí 

+19 procentních bodů. Naopak zatravnění v oblastech mimo LFA se snížilo. 

Graf 20  Porovnání zatravn ění podle katastru nemovitostí a  LPIS a  podle typ ů LFA  
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Pramen : LPIS KVĚTEN 2007, ČÚZK 31.12.2006, vlastní propočty 

Lze konstatovat, že i když průměrné zatravnění za ČR se výrazně nezměnilo, došlo 

k přesunu travních porostů z oblastí s lepšími přírodními podmínkami do oblastí LFA, 

zejména horských oblastí a oblastí se specifickými omezeními.  
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4.2 Uplatn ění podmínek dobrého zem ědělského a 
environmentálního stavu (GAEC) 
Aby měl žadatel nárok na platby LFA musí plnit podmínky dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu na celé výměře zemědělské půdy evidované v LPIS. Porušení těchto 

podmínek vede k sankcím až po úplné neposkytnutí platby. Podmínky GAEC jsou tyto:  

1. Nedochází k rušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, 

stromořadí a travnaté údolnice. 

2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány na půdních 

blocích, popřípadě jejich dílech s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů. 

3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s 

výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, 

popřípadě jejich dílech s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s 

průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci  nevylučuje zvláštní 

právní předpis (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, § 7 nařízení  

vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv 

a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření). 

4. Nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda. 

5. Nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě jejich dílech. 

Dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu na celé 

výměře zemědělské půdy podniku má pozitivní vliv na životní prostředí. 
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4.3 Odhad neobd ělávané zem ědělské p ůdy 
V České republice se neprovádí žádné šetření, které by sledovalo vývoj neobdělávané a 

opuštěné zemědělské půdy. Český statistický úřad zveřejňuje v rámci každoročního šetření o 

plochách osevu výměru orné půdy ponechané v klidu. Tyto údaje ale nepostihují půdu, která 

je opuštěná tj. nemá uživatele. Vývoj výměry orné půdy ponechané v klidu od roku 1999 

znázorňuje graf 21.  

Graf 21  Vým ěra orné p ůdy ponechávané v klidu v ha  
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Pramen : ČSÚ . šetření ploch osevů 

Pokusili jsme se odhadnout podíl zemědělské půdy, která je skutečně opuštěná, tj. nemá 

uživatele, který by o ní podával statistické informace. Od výměry veškeré zemědělské půdy 

jsme odečetli výměru zahrad. Tato výměra za jednotlivé okresy byla porovnána s výměrou 

zemědělské půdy evidované v LPIS. Skutečnost, že podíl z. p. evidované v LPIS na celkové 

výměře z. p. okresu po odpočtu zahrad se mezi jednotlivými okresy významně liší lze 

považovat za důkaz, že se v ČR v některých oblastech vyskytuje ve větší míře opuštěná 

zemědělská půda. Je to však důkaz nepřímý. Nelze zjistit půdu těch uživatelů, kteří hospodaří 

bez toho, aby požádali o dotace a nemají svou půdu evidovanou v LPIS.  Bylo by třeba 

zavést sledování opuštěné zemědělské půdy v dlouhodobém vývoji aby bylo možno 

prokázat pozitivní působení opatření 2 osy PRV žádoucím směrem.  
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Na obrázku 2 jsou  znázorněné rozdíly v podílu půdy evidované v LPIS mezi okresy 

ČR. 

Obr. 2  Podíl p ůdy evidované v LPIS na z. p. po odpo čtu zahrad  

 
Pramen : LPIS KVĚTEN 2007, ČÚZK 31.12.2006, vlastní propočty 

Z obrázku je patrné, že v průmyslových okresech na severu Čech, na Ostravsku, na 

východě Moravy a okresech při velkých městech nižší podíl zemědělské půdy která je 

evidována v LPIS na zemědělské půdě, která je vedena v katastru nemovitostí jako 

zemědělská půda. Jsou to buď okresy mimo LFA (Brno město, Ostrava) a nebo většinou 

okresy s převahou horské LFA a oblastí se specifickými omezeními.  

Naopak, vysoký podíl půdy evidované v LPIS vykazují okresy v lepších přírodních 

podmínkách (Haná, Polabí) a některé okresy s převahou „Ostatních“ LFA (např. Tábor, Písek, 

České Budějovice, Opava), tj. s vysokým procentem zemědělců na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu. Rozdíly ve jmenovaných ukazatelích podle okresů jsou uvedeny v příloze. 

Lze konstatovat, že podpora zemědělců v méně příznivých oblastech pomáhá udržet 

hospodaření na zemědělské půdě i v méně příznivých oblastech a to zejména tam, kde velký 

podíl aktivního obyvatelstva je zaměstnán v zemědělství.  

Ovšem v oblastech postižených strukturálními problémy (např. severní Čechy a 

Ostravsko), kde v minulosti na zemědělské půdě hospodařily hlavně státní statky a 
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v současné době je zde velmi nízký počet zemědělců se vyskytuje ve větší míře 

zemědělská půda neevidovaná v LPIS a s velkou pravděpodobností zemědělsky 

nevyužívaná.  
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5 Porovnání plateb v ČR a ostatních členských státech 
Evropská legislativa nestanovuje konkrétně referenční úroveň, která by definovala 

podmínky příznivé pro zemědělství, ze kterých by bylo nutno odvodit výši plateb. Jednotlivé 

členské státy využívají volnost v přijetí vlastního přístupu. Podle nařízení Rady (ES) 

1257/1999 měly respektovat základní podmínku přiměřenosti plateb vzhledem ke stupni 

omezení a v zájmu zachování zemědělské výroby. Některé členské státy stanovují referenční 

bod na národní úrovni, což je umožněno vysokým stupněm variability jejich přírodních 

podmínek (např. Německo). K těmto státům je možné počítat i Českou republiku. Naopak 

státy s menší rozlohou (např. Malta či Lucembursko) v důsledku omezené rozmanitosti reliéfu 

nebo státy, jejichž zemědělská půda je ve větší míře vystavena působení určitých omezení 

(např. Finsko) se spíše řídí evropskou referenční úrovní ve smyslu výrobních podmínek na 

převážně rovinaté a průměrně produktivní půdě.  

5.1 Porovnání systém ů výpo čtu plateb 
Z regionálního hlediska závisí pokračování zemědělské výroby na výši příjmů z této 

činnosti. Výše příjmů ze zemědělské výroby je mezi jednotlivými evropskými regiony ( resp. 

zeměmi) významně diferencovaná. Proto musí být posuzována v širokém kontextu s úrovní 

národního hospodářství dané země. Neméně důležitým aspektem, který státy EU berou 

v úvahu při stanovování výše plateb je kontext s ostatními poskytovanými podporami. 

Některé země se opírají při určení výše plateb LFA o matematické vyjádření rozdílů 

v ekonomických ukazatelích zemědělských podniků, jiné vycházejí z analýz působení plateb 

LFA v minulosti, různou měrou se přihlíží k výši ostatních dotací. Neurčitost metod výpočtu 

plateb souvisí se skutečností, že jistý stupeň zjednodušení a aproximace je v případě 

identifikace a kompenzace rozličných omezení zemědělské produkce nevyhnutelný. Časté 

jsou případy omezené dostupnosti dat na regionální úrovni nebo aplikace několika málo 

úrovní plateb na množství farem vykazujících vysokou variabilitu podmínek. To je případ i 

současné praxe v ČR. I v případech, kdy je využito relativně přesných kalkulací, odráží 

konečná úroveň plateb politické cíle (např. podpora extenzivní živočišné produkce) a tím se 

stávají méně transparentní. 

Důležitým momentem určujícím konečnou úroveň sazeb je objem prostředků státního 

rozpočtu, které jsou vyčleněny na opatření LFA v rámci programů rozvoje venkova a návazně 

míra spolufinancování z prostředků EU. Např. v Estonsku je vzhledem k nedostatku 

prostředků na spolufinancování opatření ze státního rozpočtu sazba stanovena jako minimum 
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25 EUR na hektar stanovené nařízením Rady (ES)1257/1999 i když nepříznivosti přírodních 

podmínek této severské země by odpovídala platba mnohem vyšší. Jako zdroj dat jsou ve 

většině případů využívána statistická šetření včetně FADN, modelové propočty, data o úrovni 

výnosů a nákladových položek atd. 

Přehled základních typů aplikovaných metod pro určení výše plateb LFA, včetně 

užívané datové základny pro jejich odvození je uveden v tabulce 24. 

Tab. 24 - Způsoby stanovení výše plateb LFA ve vybraných zemích EU 

Členský stát Přístupy a data užitá pro stanovení plateb 
Rakousko index BHK (Berghofekataster -Katastr horských hospodářství) 
Belgie- 
Flandry 

kalkulace příjmů a nákladů 

Belgie - 
Valonsko 

příjem (ve srovnání s oblastmi mimo LFA) 

Finsko nespecifikované stanovení úrovně v definovaných zónách, v úvahu se bere i výše ostatních 
podpor  

Francie nespecifikované lokální stanovení úrovně, zvažuje se výše plateb v minulosti 
Německo specifický bodový systém LVZ (Landwirtschaftliche Vergleichzahl - Zemědělské porovnávací 

číslo) 
Řecko úroveň příjmu a nákladů farem, úroveň výnosů plodin, ekonomická struktura podniků 
Irsko výše sazeb je určena na základě zonálního  uspořádání oblastí 
Itálie řada rozličných přístupů v jednotlivých regionech, převážně úroveň příjmů a nákladů 

v porovnání s oblastmi mimo LFA, produkční indexy stanovené na bázi FADN, standardní 
hrubý příjem z ha v porovnání s oblastmi mimo LFA, typy farem, celková úroveň platby 
a další 

Lucembursko kalkulace ušlého zisku 
Nizozemsko výše plateb je odvozena od maximální výše příspěvku vypláceného v minulosti 
Portugalsko výše příjmu ze zemědělské činnosti na roční pracovní jednotku (AWU) v porovnání 

s referenčním příjmem na regionální úrovni. Platby jsou limitovány prostředky, určenými pro 
opatření LFA. 

Španělsko vzorec pro kalkulaci užívá koeficienty pro řadu indikátorů (typ oblasti, užití půdy, poloha, 
zaměstnanost.) 

Švédsko nespecifikované stanovení úrovně v definovaných zónách s přihlédnutím k podporám 
vyplaceným v minulých letech  

Spojené 
království 

příjem podle regionů a podle předchozí úrovně (data FADN) 

Kypr příjmy a náklady, úroveň výnosů plodin, ekonomická struktura farem, v úvahu bere podporu 
v minulých letech 

Česká 
republika 

kompenzace hrubé přidané hodnoty na hektar ve srovnání s oblastmi mimo LFA (data FADN 
v kombinaci s normativním hodnocením produktivity půdy)  

Estonsko uplatňuje minimální sazbu 25 EUR na hektar 
Maďarsko sazby kompenzují rozdíly v hrubé přidané hodnotě na ha do výše 80 % národního průměru 
Lotyšsko bodové hodnocení produktivity půdy ve srovnání s oblastmi mimo LFA – rozdíl je převáděn 

na peněžní vyjádření a krácen v rozmezí 5-25 %  
Litva data o příjmech a nákladech, úroveň výnosů plodin (data FADN, porovnání regionů)  
Polsko příjem ve srovnání s oblastmi mimo LFA (model 210 farem)  
Slovensko hrubá přidaná hodnota na hektar ve srovnání s národním průměrem (data FADN) 
Slovinsko nákladový přístup (produktivita využití techniky a rozsah pracovních nákladů, výnosy), pro 6 

plodin a zóny obtížnosti 
Pramen: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006. 
 

Většina států pro určení výše plateb LFA vychází z porovnání úrovně příjmů farem 

v LFA a mimo tyto oblasti (např. Belgie, některé regiony Itálie, Řecko, Kypr). Řada států při 
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stanovování výše plateb uvažuje i úroveň plateb v minulosti (např. Francie, Irsko, 

Nizozemsko), Švédsko a Finsko přihlíží k úrovni ostatních podpor. Mnohé státy užívají 

nepříliš jasně stanovené systémy indikátorů, např. Španělsko, Lotyšsko, Slovinsko využívá 

pouze údaje o nákladech šesti plodin. Česká republika využila jako datové základny pro 

kalkulaci výše základních sazeb LFA údaje ze sítě testovacích podniků FADN v kombinaci 

s normativy a zvolila meziregionální srovnání ekonomických ukazatelů s oblastmi mimo 

LFA. 

5.2 Problémy p ři stanovení výše sazeb v zemích EU 
Problémy v procesu kalkulace plateb se zabývá mezinárodní projekt 6tého rámcového 

programu s názvem AGRIGRID “ Methodological grids for payment calculations in rural 

development measures in the EU“ (Metodologický rámec kalkulace plateb opatření rozvoje 

venkova). Podrobně studuje systémy stanovení plateb ve vybraných zemích (regionech) EU: 

Finsko, Česká republika, Severní Porýní – Vestfálsko, Litevsko, Řecko, Skotsko a Španělsko. 

Výstupy řešení projektu budou součástí tematického úkolu „Metodologie výpočtu plateb na 

opatření pro rozvoj venkova v ČR a EU“ 

Dosavadní poznatky řešení projektu potvrzují, že země EU se potýkají při kalkulaci 

plateb LFA s řadou problémů. Některé problémy a navrhovaná řešení:  

Německo (Severní Porýní-Vestfálsko). Problémem je určování výnosu travních 

porostů a snížení úrovně výnosů pro různé kategorie LVZ. Je využíván dostupný soubor dat. 

Důležitou roli pro návrhy nařízení mají politické a rozpočtové podmínky. Není řešena 

závislost na managementu farmy, nadměrná nebo nedostatečná kompenzace na úrovni 

jednotlivých farem při uniformní platbě  na  bázi území. 

Španělsko. Jednotný systém plateb je užíván pro rozlehlá území s velmi variabilními 

přírodními i socioekonomickými podmínkami. V méně produktivních oblastech platby 

kompenzují nedostatečně, v produktivnějších nadměrně. LFA zahrnuje i produktivní půdu 

vlivem závlah. Platby neplní své cíle kompenzovat přírodní znevýhodnění, protože jejich 

úroveň je malá a nemá velký vliv na rozhodování farmářů. 

Finsko: Přírodní znevýhodnění způsobuje více faktorů, musí být užito více indikátorů 

pro jeho změření.  Problém je najít tyto indikátory, měřit je a stanovit jejich váhu. Byl založen 

výzkumný projekt ke studiu těchto indikátorů pro nové rozdělení LPA plateb.  

Řecko: Problémem je nedostatek dat 
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Itálie (provincie Umbria). Problémem je velmi heterogenní území z hlediska 

přírodních znevýhodnění. Z toho plyne nadměrná i nedostatečná kompenzace farem. Dalším 

problémem je nedostatek dat, data FADN nejsou aktualizována.  

Litevsko. Nedostatek dat za menší podniky. FADN reprezentuje jen velké farmy. 

Hodnocení kvality půdy jen částečně měří skutečnou kvalitu, nedostatek metodologických 

zkušeností.  

Skotsko. Nedostatek času a potenciálu na vytvoření nového schématu, nejasnosti 

v budoucím vymezení LFA. Komplexní přehodnocení schématu plateb bylo posunuto na 

dobu po roce 2010. Nicméně byly zadány výzkumné projekty které by měly poskytnout 

podklady pro budoucí podmínky podpory LFA. 

V České republice byly základní sazby plateb LFA stanoveny na základě rozdílů 

v ekonomických výsledcích podniků sledovaných ve FADN. K dispozici v období zpracování 

návrhů HRDP byly jen výsledky za roky 1999 až 2001. Nebylo možno využít třídění podle 

LFA, neboť vymezení se výrazně měnilo. Nebylo možno identifikovat reprezentanty FADN 

ve vztahu k území, na kterém hospodaří, neboť nebyl vytvořen registr půdních bloků LPIS.  

Proto byly využity i údaje o rozdílech v normativní výnosnosti zemědělské půdy pro 

stanovení sazeb. Problémem v ČR je velká variabilita podmínek jak přírodních, tak z hlediska 

podnikové struktury. Výsledky z FADN jsou vždy určitým zprůměrováním v rámci této velké 

variability. Rozdíly v ekonomických výsledcích podniků byly vyjádřeny na ha zemědělské 

půdy, ale platby jsou poskytovány jen na ha travních porostů. Není vyloučeno, že působení 

nepříznivých podmínek je u některých podniků nedostatečně kompenzováno a naopak platby 

pro některé podniky mohou být nadměrné. 

5.3 Porovnání výše plateb v ČR s ostatními státy 
Rozdíly v systému poskytování plateb i ve velikostní struktuře podniků se odrážejí 

v rozdílech celkové výše plateb jak v přepočtu na podpořený podnik, tak na podpořený ha 

zemědělské půdy (oprávněné plochy). V roce 2004 byla průměrná výše plateb v EU 25 na 

úrovni 74 EUR na hektar oprávněné plochy v LFA. Porovnáme-li staré členské státy s nově 

přistoupivšími deseti státy, je rozdíl v průměrné výši plateb na hektar oprávněné plochy 

18 EUR ve prospěch původní patnáctky (78 EUR oproti 60 EUR). Průměrná výše plateb na 

hektar oprávněné plochy se pohybuje v rozpětí od 16 EUR ve Španělsku až po 250 EUR na 

Maltě. Přehled o celkové sumě prostředků, které byly v roce 2004 vyplaceny na opatření 

LFA, o výměrách oprávněné plochy a o průměrné výši plateb na hektar oprávněné plochy 

v jednotlivých zemích EU přináší tabulka 25.  
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Rozdíly v průměrné platbě na hektar vyjadřují míru přírodního znevýhodnění, priority 

zemědělské politiky dané země a její celkovou ekonomickou sílu. Kromě toho jsou ovlivněny 

zejména vymezením oprávněné plochy pro nárok na platby LFA. V zemích, kde oprávněnou 

plochu tvoří veškerá zemědělská půda (např. pobaltské země, Polsko, Slovensko, Irsko) je 

průměrná platba na ha oprávněné plochy obecně nižší než v České republice, kde oprávněnou 

plochou jsou jen ha travních porostů.  

 
Tab. 25 - Platby LFA v zemích EU 25v roce 2004 

Výdaje na LFA  Oprávněná plocha Průměrná platba Členský stát 
mil. EUR tis. ha EUR/ha 

Belgie 0,6 3 215 
Česká republika 90,3 721 125 
Dánsko 1,5 24 64 
Německo 335,4 4 316 78 
Estonsko 7,4 297 25 
Irsko 230,0 2 614 88 
Řecko 166,5 2 098 79 
Španělsko 126,1* 8 102 16 
Francie 475,4 4 329 110 
Itálie 74,9* 925 81 
Kypr 9,4 62,3 151 
Lotyško 45,8 815 56 
Litva 56,5 1 122 50 
Lucembursko 15,8 117 135 
Malta 2,2 8,9 250 
Maďarsko 25,0 212 118 
Nizozemsko 0,5* 5 94 
Rakousko 276,2 1 548 178 
Polsko 225,1 4 853 46 
Portugalsko 93,3 672 139 
Slovinsko 38,9 286,6 136 
Slovensko 71,5 1 107 65 
Finsko 426,2 2 179 196 
Švédsko 22,5 544 41 
Spojené království 236,9* 4 420 54 
EU-10 572,0 9 485 60 
EU-15 2483,2 31 895, 78 
EU-25 3055,3 41 380 74 

Poznámka: *údaj za rok 2003 

Pramen: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006  
 

Česká republika spolu se Slovinskem jsou jediné ze zemí střední a východní Evropy, 

které vykazují průměrnou platbu na ha oprávněné plochy nad průměr EU 15. Porovnávání 

jednotlivých zemí podle výše platby na ha oprávněné plochy je však zavádějící, neboť tento 

ukazatel je silně ovlivněn právě definicí oprávněné plochy v té které zemi. K dalšímu 
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zkreslení přispívá míra, v jaké je v té které zemi uplatňováno snižování sazeb na plochu, 

přesahující stanovený práh výměry (degresivita plateb).  

Jako příklad lze uvést porovnání3 konkrétních sazeb plateb LFA v České republice, 

kde oprávněná plocha je omezena jen na výměru travních porostů v zemědělském podniku se 

sazbami LFA plateb na Slovensku, kde oprávněnou plochou je veškerá zemědělská půda 

podniku a se sazbami v Polsku, kde kromě takto široké základny oprávněné plochy je sazba 

snížena (na 50 %, resp. na 25 %) na výměru přesahující 50 ha (resp. 100 ha) zemědělské půdy  

podniku. 

 
Tab. 26 - Sazby vyrovnávacích p říspěvků na ha travních porost ů v České republice 

LFA K č / ha TTP EUR / ha TTP 
Horská oblast typu HA 4 680 147 
Horská oblast typu HB 4 014 126 
Ostatní LFA typu OA 3 490 110 
Ostatní LFA typu OB 2 820 89 
Oblasti se specifickými omezeními 3 420 107 

Pramen: HRDP 2004 – 2006, přepočet 32,8 CZK / EUR 
 

Sazby na hektar v České republice se jeví poměrně vysoké. Porovnáme li však výměru 

zemědělské půdy, která se nachází v LFA s rozsahem oprávněné plochy, na kterou byly 

skutečně vyplaceny platby LFA, zjistíme, že oprávněná plocha v ČR tvoří jen necelých 40 % 

zemědělské půdy v LFA.  

Tab. 27 Základní sazby vyrovnávacích p říspěvků na ha zem ědělské p ůdy na Slovensku 

LFA EUR /ha z. p. 
Horské oblasti 66,60 

Ostatní LFA 34,56 

Oblasti se specifickýmomezením 22,77 

Pramen: Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004 -2006, MPSR, Bratislava, 2003  
 

Základní sazby pro typy  LFA na Slovensku jsou zhruba  poloviční ve srovnání 

s Českou republikou. Ovšem porovnáme li výměru zemědělské půdy, která se nachází v LFA 

s rozsahem oprávněné plochy, na kterou byly skutečně vyplaceny platby LFA, zjistíme, že na 

Slovensku byly vyplaceny platby na téměř veškerou zemědělskou půdu v LFA, stejně jako 

např. ve Finsku, Lotyšsku nebo Estonsku. Oprávněnou plochu tvoří v těchto zemích 

zemědělská půda podniku a degresivita plateb v závislosti na výměře podniku není 

uplatňována ( v Estonsku podmíněně v závislosti na rozpočtu).  

                                                 
3 podle plánů rozvoje venkova 2004 – 2006 porovnávaných zemí 
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V Polsku odpovídá nízká průměrná platba na ha oprávněné plochy (46 EUR) 

skutečnosti, že i v této zemi tvoří oprávněnou plochu veškerá zemědělská půda, navíc je 

aplikována redukce sazeb u velkých zemědělských podniků. Na druhé straně v této zemi má 

značný počet hospodářství výměru nižší než stanovené minimum. Oprávněná plocha na 

kterou byly vyplaceny platby LFA tvoří v Polsku 60 % zemědělské půdy v LFA. Jednotlivé 

základní sazby jsou v Polsku vyšší než na Slovensku a nižší než v ČR. 

Tab. 28- Základní sazby vyrovnávacích p říspěvků na ha zem ědělské p ůdy v Polsku 

LFA EUR/ha z. p. 
Horské oblasti 68 

zóna I 38 
Ostatní LFA zóna II 56 

Oblasti se specifickým omezením 56 

Pramen: Rural Development Plan for Poland 2004 – 2006 Project, July 2004. 

Z uvedeného porovnání vyplývá, že databáze DG Agri, shromažďované za členské 

státy za účelem hodnocení opatření na podporu rozvoje venkova nelze jednoduše využít 

k porovnání jednotlivých zemí. Je nutné doplnit shromažďovaná data dalšími podrobnými 

analýzami a lze je dobře posoudit jen v případě podrobné znalosti systémů, uplatňovaných 

v jednotlivých zemích. Rozdíly ukazatele průměrná platba na ha oprávněné plochy a na 

podpořený podnik mezi zeměmi EU jsou znázorněny v grafu 22. 

Graf  22 - Porovnání plateb LFA 
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Velká diferenciace mezi zeměmi EU z hlediska průměrné platby na hektar oprávněné 

plochy je provázena i velkou rozmanitostí počtu úrovní sazeb užívaných v jednotlivých 

zemích pro platby LFA. Přehled o minimální a maximální sazbě a počtu sazeb plateb LFA 

v jednotlivých zemích přináší tabulka 29.  

Jednotlivé sazby jsou v zemích EU stanoveny většinou v rámci rozpětí, daného 

nařízením Rady (ES)1257/1999. Jsou ale země, kde některé sazby jsou pod nařízením danou 

minimální sazbou (25 EUR na ha), a to i pod 10 EUR na hektar. Naopak velmi vysokou sazbu 

až 700 – 800 EUR na hektar získal omezený počet velmi malých rakouských a italských 

horských farem a farem na portugalských ostrovech. Výše konkrétních sazeb závisí ve velké 

míře na způsobech a kriteriích diferenciace plateb LFA. 

 
Tab. 29- Platby LFA v zemích EU v roce 2004 – minim ální a maximální hranice 

Členský stát Minimální sazba [EUR/ha] Maximální sazba [EUR/ha] 

Belgie* 122 200 
Česká republika 89 174 
Dánsko 58 58 
Německo 25 200 
Estonsko 25 25 
Irsko 76 102 
Řecko* 55 140 
Španělsko* 45 120 
Francie* nedefinováno nedefinováno 
Itálie 3 800 
Kypr nedefinováno 250 
Lotyško 26 64 
Litva 56 89 
Lucembursko* 51 150 
Malta 250 250 
Maďarsko 11 86 
Nizozemsko 94 94 
Rakousko** 45 1170 
Polsko 40 71 
Portugalsko 5 750 
Slovinsko 25 202 
Slovensko 21 115 
Finsko 150 210 
Švédsko 39 267 
Spojené království* 10 69 

Převzato: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006. 

**) v Rakousku se jedná o teoretické, nikoli skutečné limity. 

K porovnání plateb LFA mezi zeměmi EU byl za země EU propočten pomocný 

ukazatel průměrná platba na ha zemědělské půdy vymezené jako LFA. Tím se do jisté míry 

eliminovalo zkreslení dané různými kriterii způsobilosti farmy pro platbu, které si stanoví 

jednotlivé země ve svých programech ( minimální výměra farmy pro nárok, maximální strop 

výměry pro poskytnutí platby, omezení oprávněné plochy jen na některé plodiny, preference 
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některých plodin   atd.). Výši platby přepočtené na 1 hektar zemědělské půdy vymezené jako 

LFA lze rozdělit do 5 intervalů. K těmto intervalům byly přiřazeny jednotlivé země EU 25. 

Tab. 30- Rozd ělení zemí EU podle výše plateb LFA p řepočtených na ha z. p. vymezené jako 
LFA 

Skupiny dle vymezené platby Výše platby  Počet zemí 

1 skupina <25 EUR/ha 7 

2 skupina 25-50 EUR /ha 9 

3 skupina 50-75 EUR /ha 4 

4 skupina 75-100 EUR /ha 0 

5 skupina >100 EUR /ha 5 

Pramen: DG Agri,  IEEP , vlastní propočet VÚZE. 

Do první skupiny náleží: Belgie, Nizozemí, Španělsko, Itálie, Švédsko, Maďarsko a 

Estonsko. První skupina je charakterizována vyplácením podprůměrné výše dotací do LFA. 

Základní charakteristiky těchto zemí jsou uvedeny v tabulce 31: 

Tab. 31- Země s nejnižší úrovní plateb LFA v p řepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA 

Platba v 
přepočtu na  

ha z. p. v 
LFA 

Průměrná platba 
na 1 ha oprávněné 

plochy 
Podíl LFA 
na UAA 

Podíl 
horské 
obl. na  
LFA  

Podíl 
zemědělců na 

EAO 

HDP  (v paritě 
kupní síly 

EU25=100%) Členský 
stát [EUR/ha] [EUR/ha] [%] [%] [%] [%] 

Belgie 2,1 215,0 17,2 0,0 2,2 119,4 
Nizozemí  2,3 94,0 11,9 0,0 n.a. 125,0 
Španělsko  6,1 16,0 81,7 39,1 5,5 96,8 
Itálie  9,4 81,0 50,8 60,8 4,2 103,3 
Švédsko 14,5 41,0 59,2 21,5 2,5 115,5 
Maďarsko 18,7 118,0 20,7 0,0 5,3 61,3 
Estonsko 22,4 25,0 40,9 0,0 5,5 54,7 

Pramen:  Eurostat, DG Agri,  IEEP , vlastní propočet VÚZE. 

Nejmenší platba  na jeden hektar byla propočtena pro  Belgii a Nizozemí a to shodně 

2 EUR/ ha. Stejně jako v Maďarsku je v těchto zemích jen malý podíl LFA na z. p. Na druhé 

straně jsou tyto země ekonomicky silné, kde HDP na obyvatele překračuje průměr EU 25. 

Následuje Španělsko (6 EUR na ha z. p.) a  Itálie ( 9 EUR na ha z. p.)  jako představitelé 

jižních států EU, kde již tradičně je na opatření LFA věnován nižší objem prostředků s tím, že 

větší podpora je v těchto zemích směrována na zakládání skupin výrobců, zvýšení 

konkurenceschopnosti, předčasný odchod do důchodu a pro mladě farmáře. Velké množství 

malých farem v těchto zemích nedosahuje minimální výměry pro nárok. Ve  Švédsku platba  

v přepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA činí s 15 EUR, v Maďarsku s 19 EUR a Estonsku 

s 22 EUR. Ve Švédsku je uplatňována degresivita plateb od 60 ha výměry farmy, v Maďarsku 
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je strop pro platby 300 ha z. p. farmy. Estonsko je v této skupině nejchudší země měřeno HDP 

v paritě kupní síly.  

V intervalu  25 až 50 EUR v přepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA se nachází 

největší počet zemí EU. K této skupině patří i Česká republika. Průměrná platba v přepočtu na 

ha z. p. vymezené jako LFA se v druhé skupině zemí pohybují okolo průměru EU 25, který 

činil 34 EUR na ha z. p.  

Tab. 32- Země s průměrnou úrovní plateb LFA v p řepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA 

Platba v 
přepočtu na  

ha z. p. v 
LFA 

Průměrná platba 
na 1 ha 

oprávněné 
plochy 

Podíl 
LFA na 

UAA 

Podíl 
horské 
bol. na  
LFA 

Podíl 
zemědělců 
na EAO 

HDP  (v paritě 
kupní síly 

EU25=100%) 
Členský stát [EUR/ha] [EUR/ha] [%] [%] [%] [%] 

Polsko 27,2 46,0 62,5 2,3 17,6 48,8 
Portugalsko 28,2 139,0 92,5 30,8 n.a. 72,2 
Spojené Království  30,0 54,0 52,8 0,0 1,3 116,9 
EU-25 33,8 74,0 58,1 28,4 n.a. 100,0 
Francie 36,4 110,0 44,5 32,7 4 107,6 
Německo 39,6 78,0 55,2 3,8 2,4 111,4 
Lotyško 41,4 56,0 73,5 0,0 16,3 43,7 
Dánsko 46,0 64,0 1,1 0,0  119,5 
Česká republika 48,8 125,0 50,8 29,0 4,4 73,0 
Litva 49,1 50,0 52,5 0,0 13,3 49,0 

Pramen:  Eurostat, DG Agri,  IEEP , vlastní propočet VÚZE. 

 

Ve skupině zemí s průměrnou platbou LFA na v přepočtu na ha z. p. vymezené jako 

LFA je jak Dánsko s nepatrným podílem LFA na z. p. (1 %) tak i jeden z představitelů jižních 

států EU Portugalsko s téměř celou výměrou z. p. v LFA (92,5 %). Vysoký podíl  z. p. v  LFA 

v rámci druhé skupiny zemí vykazují ještě Lotyšsko 73,5% a Polsko 62,5%, kolem poloviny 

území v LFA mají Francie 44,5% , Česká republika 50,8%, Litva 52,5%, Spojené Království 

52,8% Německo 55,2%. Míru působení nepříznivých podmínek lze porovnat na základě 

podílu horské LFA na celkové rozloze méně příznivých oblastí. V této skupině zemí  jsou 3 

státy bez horské LFA (Spojené Království, Dánsko, Lotyšsko), státy s velmi malou výměrou 

horské oblasti Polsko  a Německo i státy  s nadprůměrnou výměrou horské LFA, ke kterým 

patří Česká republika, Portugalsko  a Francie. Tři ze zemí s průměrnou platbou v přepočtu na 

ha z. p. v LFA  mají vysoký průměrný podíl zemědělců ekonomicky aktivním obyvatelstvu 

(EAO) a to Polsko, Lotyšsko a Litva. Naopak velmi nízké  zastoupení zemědělců na EAO má  

Spojené Království a Německo  (druhé a čtvrté nejnižší zastoupení zemědělců na EAO 

v rámci EU 25) Porovnáme li úroveň HDP na obyvatele v paritě kupní síly můžeme 

konstatovat, že skupina zemí s průměrnými platbami LFA je reprezentována průřezem států 

s různou ekonomickou výkonností.  
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Ve čtvrté skupině se nacházejí  země s nadprůměrnou platbou LFA a to v intervalu  

50 až 75 EUR v přepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA (tabulka 33).  

Tab. 33- Země s nad pr ůměrnou úrovní plateb LFA v p řepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA 

Platba v 
přepočtu na  

ha z. p. v 
LFA 

Průměrná platba 
na 1 ha oprávněné 

plochy 
Podíl LFA 
na UAA 

Podíl 
horské 
obl. na  
LFA  

Podíl 
zemědělců na 

EAO 

HDP  (v paritě 
kupní síly 

EU25=100%) Členský 
stát [EUR/ha] [EUR/ha] [%] [%] [%] [%] 

Řecko 52,5 79,0 66,4 68,2 12,6 89,6 
Slovensko 63,7 65,0 65,3 39,6 5,1 54,4 
Kypr 66,7 151,0 60,9 9,9 n.a. 87,6 
Irsko 70,3 88,0 77,5 0,0 6,4 136,7 

Pramen:  Eurostat, DG Agri,  IEEP , vlastní propočet VÚZE. 

Kromě Irska se jedná o země s nízkou úrovní HDP na obyvatele. Řecko má velmi 

vysoký podíl z. p. zařazen jako horské oblasti, vyšší podíl horské oblasti na LFA vykazuje i  

Slovensko. 

V intervalu plateb 75 -100 EUR v přepočtu na ha z. p. v LFA se nenachází žádná země 

EU. Ve skupině zemí s velmi vysokými platbami LFA je pět zemí EU.  

Tab. 34- Země s vysokou úrovní plateb LFA v p řepočtu na ha z. p. vymezené jako LFA 

Platba v 
přepočtu na  

ha z. p. v 
LFA 

Průměrná platba 
na 1 ha oprávněné 

plochy 

Podíl 
LFA na 

UAA 

Podíl 
horské 
obl. na  
LFA  

Podíl 
zemědělců na 

EAO 

HDP  (v paritě 
kupní síly 

EU25=100%) 
Členský stát [EUR/ha] [EUR/ha] [%] [%] [%] [%] 

Slovinsko 103,1 136,0 92,4 74,7 n.a. 81,6 
Rakousko 108,5 178,0 76,5 78,4 5 123,6 
Lucembursko 117,4 135,0 95,4 0,0 2,1 242,5 
Finsko 192,8 196,0 98,5 52,1 5 111,2 
Malta 203,9 250,0 100,0 0,0 n.a. 72,8 

Pramen:  Eurostat, DG Agri,  IEEP , vlastní propočet VÚZE. 

 

V této skupině se nacházejí země jako je Slovinsko, Rakousko a Finsko s vysokým 

podílem horské oblasti. Lze říci, že vysoká platba odráží nepříznivost přírodních podmínek 

pro zemědělství daných zemí. Lucembursko je reprezentant těch zemí, kde přírodní podmínky 

pro zemědělství jsou méně drsné, avšak vysoké nebo relativně vyšší platby jsou poskytovány 

proto, aby příjmy zemědělců mohly konkurovat ostatním odvětvím při obecně vysoké 

hospodářské úrovni země. Naprosto výjimečná je mezi zeměmi EU Malta, kde maximální 

platba  podle nařízení Rady 1257/1999 ve výši 250 EUR na ha z. p. je poskytována na 

veškerou z. p. farem. 

Celkové porovnání zemí podle úrovně přepočtených plateb LFA je uvedeno na grafu 23. 
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Graf 23- Porovnání plateb LFA ve vztahu k  p řírodním podmínkám a hospodá řské vysp ělosti za zem ě EU25 
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Pramen:  Eurostat, DG Agri,  IEEP , vlastní propočet VÚZE. 
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Z uvedeného grafického porovnání je patrné, že neexistuje jednoznačná souvislost  mezi 

výší plateb, přepočtených pro srovnání na ha z. p. vymezené jako LFA a úrovní ekonomiky 

dané země vyjádřené úrovní HDP na obyvatele v porovnání s průměrem EU 25. Česká 

republika patří mezi země s vysokou platbou na ha oprávněné plochy spolu se zeměmi 

s vysokým podílem horské oblasti ( Rakousko, Finsko, Slovinsko) v přepočtu  na ha veškeré 

zemědělské půdy se ale řadí k průměru EU 25. Vyšší platbu než ČR  i při nižší úrovni HDP na 

obyvatele poskytují Slovensko a Litva. Podle úrovně HDP na obyvatele lze do stejné skupiny 

zemí jako ČR zařadit  Slovinsko, Maltu a Kypr. Všechny tyto země však poskytují  na 

zemědělskou půdu zařazenou jako LFA nesrovnatelně vyšší platby. Mezi zeměmi EU nelze 

vysledovat ani závislost výše plateb LFA na významu zaměstnanosti v zemědělství ani 

jednoznačnou závislost na míře nepříznivosti podmínek pro zemědělství nebo na 

ekonomické úrovni země.  
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6 Závěry a doporu čení 
Problematičnost stanovování plateb lze shrnout do dvou okruhů. Jedním z nich je 

záležitost do jisté míry technická, spočívající v obtížném nalezení optimální souvztažnosti 

mezi stupněm a rozsahem přírodního omezení a výší hektarové platby. Například Rakousko 

jej řeší specifickým schématem až na úroveň jednotlivých horských farem. Druhou 

problémovou oblast pak představuje nařízením daná povinnost diferenciace plateb dle 

příslušných kritérií.  

Jednou z klíčových záležitostí při stanovování výše plateb LFA jsou možnosti 

provozování dalších nezemědělských aktivit v daném venkovském prostoru. Při stanovování a 

posuzování výše plateb by bylo třeba  odhadnout (případně s využitím ekonomických 

modelů) pravděpodobný vývoj zemědělských podniků v méně příznivých oblastech a jeho 

dopady na obyvatelstvo, půdu a krajinu v případě, že by platby v LFA nebyly vypláceny 

vůbec.  

Plnění základního cíle politiky LFA v podobě pokračování zemědělského 

obhospodařování půdy by mělo být monitorováno i pomocí šetření o plochách opuštěné a 

nevyužívané zemědělské půdy. Tento cíl se stal  cílem i jiných opatření 2 osy PRV, která 

upřednostňují určité typy hospodaření  a zhodnocení vlivu samostatných plateb LFA je proto  

obtížné . 

Při kalkulaci základny pro návrhy na výši plateb LFA bude nezbytné vzít v úvahu i 

diference ve výši některých dalších faktorů, ovlivňujících ekonomické výsledky hospodaření 

jako je například výše pachtovného. V každém případě si stanovení základny pro návrhy výše 

plateb LFA v příštím programové období vyžádá simulace vlivu jednotlivých návrhů na 

ekonomické výsledky podniků v různém třídění. Simulovat bude třeba i změny ostatních 

dotací zemědělským podnikům, např. v prvním pilíři SZP.  

Poskytování plateb LFA formou vysokých sazeb jen na ha travních porostů má za 

následek velkou nevyrovnanost distribuce plateb LFA mezi zemědělskými podniky 

hospodařícími v méně příznivých oblastech. Podpora je směrována velkým, extenzivně 

hospodařícím podnikům s nízkou pracovní náročností výroby. Jednou z cest jak částečně řešit 

tento nedostatek současného systému by bylo rozšíření oprávněné plochy i na další plodiny na 

orné půdě při adekvátním snížení sazby.  Některé změny v systémech poskytování plateb 

LFA, zejména ve vztahu k velikosti oprávněné plochy podniků by mohly mít negativní dopad 

na zaměstnanost ve venkovských obcích. 
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Platby LFA pomáhají v zemích s převahou malých rodinných farem udržovat 

zaměstnanost na venkově tím, že doplní finanční zdroje farmy a umožní jí tak přežít. V České 

republice by měl být systém nastaven tak, aby alespoň nestimuloval uvolňování pracovníků 

z velkých zemědělských podniků. Stát by měl věnovat velkou pozornost podporám 

diverzifikace činností v zemědělských podnicích v LFA a podporám nezemědělských 

činností, zakládání malých a středních podniků ve venkovských obcích. 

V České republice je třeba založit rozsáhlý výzkum k získání relevantních indikátorů, 

vypracování  metodických postupů  na určení výše sazeb plateb LFA a modelování  jejich 

pravděpodobného dopadu na hospodaření na zemědělské půdě v méně příznivých oblastech. 

Tento úkol bude o to těžší, že zároveň bude provázen změnami ve vymezení samotných 

oblastí LFA od roku 2010. Další skutečnost, která ovlivní stanovení plateb LFA bude 

zavedení degresivity plateb LFA, tj. jejich  snížení v závislosti na výměře zemědělského 

podniku.   

Bude  proto obtížné vycházet z analýz dosavadního působení. Bude nezbytné modelovat 

dopady různých variant na zemědělské podniky v ČR se zohledněním různorodé velikostní 

struktury zemědělských podniků, různé právní formy podnikání, různé výrobní zaměření 

podniků v LFA a jejich životaschopnost za změněných podmínek.  Modelovány by měli být i 

dopady na navazující odvětví dodavatelů vstupů do zemědělských podniků, na zpracovatelský 

průmysl i na zaměstnanost ve venkovském prostoru.  
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7 Přílohy 
Příloha 1 Vým ěra z. p. evidované v LPIS a v KN po odpo čtu zahrad 

Okres 
z. p. podle 

LPIS z. p. dle KN po odpočtu zahrad 
podíl z. p. dle LPIS na z. p. dle KN 

(%) 
Benešov 74 598 87 618 85,1 
Beroun 27 767 33 106 83,9 
Kladno 41 634 46 584 89,4 
Kolín 48 444 53 948 89,8 
Kutná Hora 52 602 58 347 90,2 
Mělník 37 734 44 916 84,0 
Mladá Boleslav 54 993 62 420 88,1 
Nymburk 53 515 57 615 92,9 
Praha-východ 36 485 44 615 81,8 
Praha-západ 24 441 30 891 79,1 
Příbram 63 007 72 027 87,5 
Rakovník 40 196 46 829 85,8 
České Budějovice 75 774 83 930 90,3 
Český Krumlov 47 691 52 746 90,4 
Jindřichův Hradec 78 664 88 749 88,6 
Písek 55 414 61 196 90,6 
Prachatice 40 352 46 954 85,9 
Strakonice 57 869 65 175 88,8 
Tábor 68 886 75 853 90,8 
Domažlice 53 366 58 224 91,7 
Klatovy 74 814 86 318 86,7 
Plzeň-město 9 126 11 272 81,0 
Plzeň-jih 51 458 57 750 89,1 
Plzeň-sever 57 506 63 576 90,5 
Rokycany 22 870 25 594 89,4 
Tachov 55 238 64 262 86,0 
Cheb 42 769 47 383 90,3 
Karlovy Vary 42 137 49 034 85,9 
Sokolov 15 090 17 118 88,2 
Děčín 25 299 33 764 74,9 
Chomutov 29 976 36 236 82,7 
Litoměřice 59 596 71 650 83,2 
Louny 70 470 78 724 89,5 
Most 10 797 11 944 90,4 
Teplice 9 970 12 667 78,7 
Ústí nad Labem 10 532 16 664 63,2 
Česká Lípa 32 145 40 932 78,5 
Jablonec nad Nisou 6 295 11 464 54,9 
Liberec 32 885 43 972 74,8 
Semily 27 210 35 594 76,4 
Hradec Králové 55 899 60 329 92,7 
Jičín 52 162 58 450 89,2 
Náchod 43 084 50 029 86,1 
Rychnov nad Kněžnou 44 785 50 931 87,9 
Trutnov 38 294 46 778 81,9 
Chrudim 50 582 58 362 86,7 
Pardubice 45 133 50 556 89,3 
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Okres 
z. p. podle 

LPIS z. p. dle KN po odpočtu zahrad 
podíl z. p. dle LPIS na z. p. dle KN 

(%) 
Svitavy 72 595 80 891 89,7 
Ústí nad Orlicí 63 342 72 192 87,7 
Havlíčkův Brod 68 839 77 498 88,8 
Jihlava 60 741 69 387 87,5 
Pelhřimov 68 785 77 185 89,1 
Třebíč 84 537 91 583 92,3 
Žďár nad Sázavou 75 092 86 202 87,1 
Blansko 31 958 38 481 83,0 
Brno-město 4 187 5 714 73,3 
Brno-venkov 70 247 81 571 86,1 
Břeclav 58 461 68 690 85,1 
Hodonín 55 757 67 559 82,5 
Vyškov 42 045 45 903 91,6 
Znojmo 99 504 106 625 93,3 
Jeseník 20 555 23 050 89,2 
Olomouc 77 429 82 994 93,3 
Prostějov 48 614 52 095 93,3 
Přerov 51 623 56 589 91,2 
Šumperk 46 419 53 706 86,4 
Kroměříž 42 219 46 631 90,5 
Uherské Hradiště 46 437 55 146 84,2 
Vsetín 25 270 38 513 65,6 
Zlín 34 708 45 077 77,0 
Bruntál 61 307 68 894 89,0 
Frýdek-Místek 25 995 41 544 62,6 
Karviná 7 862 15 340 51,3 
Nový Jičín 46 327 53 479 86,6 
Opava 60 380 66 410 90,9 
Ostrava-město 9 448 13 110 72,1 

Pramen : LPIS KVĚTEN 2007, ČÚZK 31.12.2006, vlastní propočty 
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Příloha 2   Zem ědělská  p ůda a AWU   zem ědělství podle kraj ů a  LFA  

Kraj Zkratka Oblast ha z. p. AWU 
AWU / 100 ha 

z. p. 
LFA 62 897 1985 3,16 

Hl.m.Praha + Středočeský Stř. mimo LFA 521 302 18457 3,54 
LFA 161 610 4775 2,95 

Jihočeský JihČ. mimo LFA 269 023 10570 3,93 
LFA 84 682 2772 3,27 

Plzeňský Plz. mimo LFA 234 956 7354 3,13 
LFA 29 190 417 1,43 

Karlovarský KV. mimo LFA 71 414 1359 1,90 
LFA 16 401 317 1,93 

Ústecký Úst. mimo LFA 195 669 6111 3,12 
LFA 19 958 572 2,86 

Liberecký Lib. mimo LFA 74 074 3183 4,30 
LFA 43 913 1324 3,02 

Královéhradecký HK. mimo LFA 193 962 8205 4,23 
LFA 35 169 1450 4,12 

Pardubický Pard. mimo LFA 191 687 9280 4,84 
LFA 135 985 5178 3,81 

Vysočina Vys. mimo LFA 241 019 11634 4,83 
LFA 11 683 350 3,00 

Jihomoravský JihM. mimo LFA 351 373 20025 5,70 
LFA 40 698 1008 2,48 

Olomoucký Olo. mimo LFA 206 398 9265 4,49 
LFA 33 103 2642 7,98 

Zlínský Zln. mimo LFA 118 497 5606 4,73 
LFA 41 509 962 2,32 

Moravskoslezský MorSlez. mimo LFA 171 617 8660 5,05 
Pramen: ČSÚ výstup ze strukturálního šetření 2005, vlastní propočty VÚZE 

 


