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Předmluva 

Bulletin ÚZEI (2011, č. 1) pod názvem „Analýza území vymezeného jako LFA podle 

jednotlivých kriterií EU“ zpracovaný týmem specialistů ústavu věcně navazuje na Bulletin 

ÚZEI z počátku minulého roku, který vyšel pod označením „Ověření jednotných kriterií EU 

pro vymezování LFA v podmínkách ČR“(2010, č.2, 23 s.). Rád bych připomenul, že 

metodika řešící aplikaci společných kriterií pro redefinici LFA v podmínkách ČR, navržená 

našimi pracovníky, zaujala pracovníky EK do té míry, že ji doporučili ostatním členským 

zemím jako vodítko pro řešení problému překrývání jednotlivých navrhovaných kritérií na 

územní jednotce. 

Na základě této metodiky, která je výstupem z tematického úkolu požadovaného MZe, 

byly zpracovány a odeslány Komisi mapové podklady a kvantifikace územního rozsahu 

jednotlivých navržených společných evropských kriterií v rámci nového vymezení méně 

příznivých oblastí v ČR. Je očekáváno, že EK posoudí podklady jednotlivých členských zemí 

a na jejich základě potvrdí konečný soubor kriterií pro nové vymezení ploch spadajících pod 

LFA v zemích EU s tím, že celý systém bude prakticky realizován v příštím programovém 

období od 1.1.2014. 

Následující „Bulletin ÚZEI“ vychází z výsledků tematického úkolu, zadaného 

výzkumnému týmu v roce 2010. Je věnován detailní analýze výsledků podniků 

reprezentujících různé typy území, zařazených do LFA podle navrhovaných společných 

evropských kriterií. Využita byla speciálně tříděná data z šetření ČSÚ, ze Zemědělské účetní 

datové sítě (FADN CZ) a dalších zdrojů. Posuzovány jsou diference mezi hodnocenými typy 

území v průměrné velikosti, počtech pracovníků, způsobu využití půdy, ha výnosech plodin, 

stavech hospodářských zvířat, ve výši standardního příspěvku na úhradu a v řadě 

ekonomických ukazatelů podniků, tyto oblasti reprezentujících. Cílem bylo zjistit, v jaké míře 

se přírodní omezení vyjádřené společnými evropskými kriterii odráží ve struktuře, naturálních 

a ekonomických výsledcích zemědělských podniků ČR a poskytnout tak MZe ČR podklady 

pro další vyjednávání s EK.  

Počítáme i v letošní roce s tím, že budeme vybrané výstupy z výzkumu publikovat 

v Bulletinech a tak ve stručné, přehledné a inspirující podobě seznamovat pracovníky státní 

správy a všechny ostatní zainteresované s výsledky naší práce včetně závěrů a doporučení 

plynoucích z výzkumných poznatků.  

 

Ing. V. Bašek, CSc. 

ředitel 
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ÚVOD 

Politika podpor zemědělcům, hospodařícím v méně příznivých oblastech (Less-

Favoured Areas – LFA), přispívá k udržení územně i environmentálně vyváženého 

zemědělství v EU, posiluje poskytování environmentálních veřejných statků v těchto 

oblastech a přispívá k vyváženému územnímu rozvoji v rámci Evropského modelu 

zemědělství. Přiměřené kompenzace zemědělcům za ztížené podmínky hospodaření 

v oblastech s přírodními omezeními mají rovněž za cíl zamezit opouštění půdy, které v těchto 

regionech hrozí ve větší míře. V současné době v zemích EU používaná kriteria pro určení 

oblastí s přírodním znevýhodněním jsou zastaralá a zejména nejednotná.  

V roce 2003 byl způsob podpory méně příznivým oblastem v zemích EU podroben 

ostré kritice Evropského účetního dvora [2]. Kritizován byl kromě nedostatečného hodnocení 

účinnosti opatření zejména nejednotný přístup ke stanovení LFA, který vede k tomu, že 

k farmám hospodařícím v podobných přírodních podmínkách přistupují jednotlivé země EU 

různě. Zpráva kritizovala nedostatečnou kompenzaci znevýhodnění na straně jedné 

a podmínky umožňující nadměrnou podporu na straně druhé. Účetní dvůr doporučil 

přezkoumání stávající klasifikace LFA a celkové vyhodnocení schématu podpor. Ze závěrů 

studie, která byla zpracována pro DG Agri podle zadání Komise [3], vyplynulo, že v současné 

době používaná široká škála kritérií pro oblast kvalifikovanou jako „Ostatní“ LFA, vede 

k disparitě v úrovni podpor poskytovaných jednotlivým příjemcům v členských zemích unie.  

Sjednocení podmínek vymezujících území jako méně příznivé pro zemědělství v rámci 

EU 27 nabývá na významu v souvislosti s návrhem přesunout podpory pro tyto oblasti do 

1. pilíře SZP jako doplňkovou platbu kompenzující zvláštní přírodní omezení [8].  

V roce 2007 Evropská komise spolu s odborníky z Výzkumného centra EU (Joint 

Research Centre - JRC) navrhla soubor společných bio-fyzikálních kritérií [1], která by měla 

shodně napříč státy EU vymezit jiné než horské méně příznivé oblasti typu „Ostatní“ LFA. 

Na základě řady konzultací pracovníků EK a specialistů z JRC se zástupci členských zemí byl 

upřesněn tento soubor kriterií: krátká vegetační doba, teplotní stres, zamokřené půdy, 

nevhodná textura (zrnitost) a skeletovitost půdy, hloubka ornice, bilance půdní vláhy, 

svažitost a chemické vlastnosti půdy (salinita, obsah sodíku a sádrovce). Řešitelský kolektiv 

pracovníků ÚZEI vypracoval „Metodiku aplikace společných kriterií EU pro redefinici LFA 

v podmínkách ČR“ [4], zpracoval na jejím základě mapové podklady a kvantifikoval dopad 

jednotlivých kriterií. V České republice bylo možno uplatnit kriteria krátká vegetační doba, 

zamokřené půdy, nevhodná textura a skeletovitost půdy, hloubka ornice a svažitost. Některé 

z členských zemí požadovaly ještě navíc vymezení suchých oblastí na základě kriteria „index 
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aridity“1, který se ukázal relevantní pro některé obce na jižní Moravě a v Polabí. Poté, co 

jednotlivé země vymezily na základě navržených kriterií méně příznivé oblasti jiné než 

horské, musely provést ještě tzv. „jemné doladění“. Z vymezených oblastí podle navržených 

kriterií byly následně vyřazeny takové oblasti, kde se zemědělcům daří nevýhody překonat 

technickými prostředky nebo specifickou volbou plodin. Rovněž pro „jemné doladění“ byly 

zpracovány metodiky aplikace pro podmínky ČR [5, 6]. Půdy se strukturou charakterizující 

zamokření nebyly určeny jako méně příznivé, pokud na nich byly vybudovány závlahy před 

méně než 35 lety. Oblasti splňující ostatní půdní kriteria nebyly zařazeny do LFA, pokud 

standardní příspěvek na úhradu pro danou oblast přesáhl 110 % průměru ČR, propočteného 

mimo horské oblastí. Obce splňující kriterium index aridity nebyly zařazeny do návrhu LFA, 

pokud jsou v nich na více než 50 % zemědělské půdy vybudovány závlahy. Obec splnila 

kriteria pro zařazení do LFA, pokud se na více než 66 % zemědělské půdy vyskytovaly 

omezující podmínky, vyjádřené kriterii po aplikaci jemného doladění. 

Celkem bylo na základě společných evropských kriterií vymezeno v ČR jako LFA 

2635,3 tis. ha (62,1%) zemědělského půdního fondu, z toho 646,7 tis. ha (15,2%) v oblastech 

horských a 1317,5 tis. ha (31%) v oblasti jiné než horské LFA typu „Ostatní“ LFA. Komise 

má odsouhlasit a zavést nové vymezení LFA v příštím programovém období. 

V další fázi řešitelé analyzovali údaje, které charakterizují území, zařazované v ČR do 

LFA  na základě společných evropských kriterií. Cílem bylo posoudit zejména oblasti nově 

definované jako méně příznivé. Za skupiny zemědělských podniků reprezentujících zvolené 

typy LFA byly testovány rozdíly ve využití zemědělské půdy, v intenzitě živočišné výroby, 

v hektarových výnosech základních plodin, ve výši standardního příspěvku na úhradu, 

v čerpání dotací na jednotlivé dotační tituly, v cenách půdy vyjádřené pachtovným a rozdíly 

v hrubé i čisté přidané hodnotě. Uvedené analýzy byly součástí tematického úkolu pro MZe 

za rok 2010 [7]. Základní poznatky a závěry jsou shrnuty v tomto „Bulletinu ÚZEI“.  

 

                                                 
1  Určen vztahem průměrné roční srážky : potenciální evapotranspirace 
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METODIKA PŘIŘAZENÍ PODNIKŮ A STANOVENÉ TYPY LFA 

Území republiky bylo rozčleněno do sedmi různých typů podle ověřovaného vymezení 

LFA včetně jemného doladění a příslušnosti do LFA v roce 2010. Užité zkratky a popis typů 

území podle LFA jsou následující:  

 

Tab. 1- Stanovené typy území podle LFA. 
Zkratka  Stručná definice stanovených typů území 

H - zařazení do horské oblasti ve stavu platném v roce 2010 (EK nemění kriteria). 
N - nesplnilo evropská kriteria pro zařazení do LFA 

Su 
- kriterium „Index aridity“ (vyjadřující suché oblasti ČR) splnilo více než 66% 
zemědělské půdy obce 

M 
kriterium „Zamokření“ (vyjadřující území s nepropustnými půdami) splnilo více 
než 66% zemědělské půdy obce 

O-N 
- území, která nesplnila žádnou z předchozích podmínek, v roce 2010 nebyla 
v LFA a splnila evropská kriteria pro zařazení do LFA 

O-O 
- území, která nesplnila žádnou z předchozích podmínek, v roce 2010 byla 
v „Ostatních“ LFA a splnila evropská kriteria pro zařazení do LFA 

O-S 
- území, která nesplnila žádnou z předchozích podmínek, v roce 2010 byla 
v oblastech se specifickým omezením a splnila evropská kriteria pro zařazení do 
LFA 

 

Území bylo rozčleněno na výše uvedené subtypy ověřovaného vymezování LFA 

v rámci společných evropských kriterií proto, aby bylo možno posoudit zejména oblasti nově 

definované jako méně příznivé. Analyzovaná území jsou znázorněna na mapce v příloze. 

Pro třídění podniků do skupin reprezentantů byla přijata zásada, že podnik je přiřazen 

k určitému LFA typu pokud se více než 50 % výměry jím obhospodařované z. p. nachází 

v tomto LFA typu. Podkladem byla databáze LPIS z roku 2010 a v ní výměry zemědělské 

půdy jednotlivých podniků podle katastrálních území, na kterých hospodaří.  

Pro analýzu výsledků podniků – reprezentantů stanovených typů LFA – byly k dispozici 

soubory dat z těchto zdrojů: 

 

– speciální třídění respondentů strukturálního šetření v zemědělství ČSÚ 2007, 

– speciální třídění respondentů šetření výkazu  Zem 6-01 „Roční výkaz o sklizni 

zemědělských plodin “ ČSÚ v letech 2004-09, 

– ekonomické výsledky podniků ze „Zemědělské účetní datové sítě“ FADN za období 

2004-08 

– údaje o podporách z databází Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2009. 
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Počty zemědělských podniků, reprezentantů stanovených typů LFA, od kterých byly 

získány údaje z jednotlivých šetření, jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2- Počty reprezentant ů stanovených typ ů území podle zdroj ů dat 
Území podle 

LFA  
Strukturální šetření 

2007 
Výnos pšenice 

průměr 2006-09 
Podniky FADN 
průměr 2004-08 

Žadatelé o podpory 
2009 

H 2 238 168 155 5 956 

N 4 399 1 300 571 8 341 

Su 569 170 37 1 071 

M 528 98 38 1 256 

O-N 897 212 84 2 042 

O-O 2 920 620 254 6 388 

O-S 742 68 57 2 112 

Celkem 12 293 2 636 1 196 27 166 

ANALÝZA ROZDÍL Ů MEZI STANOVENÝMI OBLASTMI 

Průměrná velikost podnik ů a pracovní síly  

Podle výsledků strukturálního šetření v zemědělství 2007 mají výrazně největší 

průměrnou výměru využívané zemědělské půdy podniky nesplňující evropská kriteria pro 

zařazení do LFA (261 ha) a podniky patřící do skupiny O-O a Su (nad 250 ha). S odstupem 

pak následují ostatní stanovené skupiny reprezentantů. O pozici s nejmenší průměrnou 

výměrou využívané zemědělské půdy se dělí reprezentanti LFA typů M a O-S (169 ha, resp. 

165 ha). 

Vzhledem ke specifikům využití pracovní síly v zemědělství, mezi něž patří zvláště 

sezónní povaha prací a využití částečných pracovních úvazků, byla za jednotku vyjadřující 

nasazení pracovní síly zvolena roční pracovní jednotka (Annual Work Unit - AWU). Tato 

jednotka vyjadřuje pracovní výkon jednoho stálého pracovníka zaměstnaného na plný 

pracovní úvazek (pro strukturální šetření ČSÚ odpovídá 1800 pracovním hodinám ročně). 

Byla propočtena výměra zemědělské půdy v hektarech připadající na 1 AWU u podniků 

reprezentujících jednotlivé typy ověřovaného vymezení LFA. Největší průměrná výměra 

zemědělské půdy připadající na AWU je ve skupině reprezentantů horské oblasti (35 ha). 

Následují další skupiny reprezentantů typů LFA v pořadí M, O-S, O-O, N, O-N a nejmenší 

průměrná výměra zemědělské půdy připadá na AWU v suchých oblastech splňujících 

kriterium „Index aridity“ (24 ha). Tyto výsledky charakterizují intenzitu zemědělské výroby 

v jednotlivých oblastech včetně pěstování intenzivních kultur jako jsou vinice a ovocné sady 

v suchých oblastech. 
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Využití p ůdy a struktura rostlinné výroby  

U zemědělských podniků reprezentujících zvolené typy území podle LFA byly 

sledovány podíly orné půdy, trvalých travních porostů (TTP) a trvalých kultur na zemědělské 

půdě. V grafu 1 jsou  typy  LFA seřazeny sestupně podle stupně zornění zemědělské půdy. 

Nejvyšší podíl orné půdy se nachází na zemědělské půdě podniků v suchých oblastech (Su) a 

podobně vysoký stupeň zornění charakterizuje podniky v oblastech, které evropská kritéria 

redefinice nesplňují (N). Na opačném pólu se stupněm zornění pouze 34 % se nacházejí 

oblasti v roce 2010 náležející do LFA se specifickým omezením, které jsou v rámci redefinice 

řazeny do jiných než horských oblastí (O-S) a oblasti horské (H) se stupněm zornění jen 31%.  

 

Graf 1 - Využití zem ědělské p ůdy u reprezentant ů stanovených typ ů území (%) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Su N O-N O-O M O-S H

Orná půda TTP Chmelnice      Vinice      Ovocné sady      

 
Zdroj: Strukturální šetření v zemědělství 2007, vlastní propočty 

 

Výjimečné postavení vykazují suché oblasti (Su) také podílem vinic (4,5 % zemědělské 

půdy). V případě ovocných sadů pouze ve skupinách Su a O-N přesahují jejich podíly na 

zemědělské půdě jedno procento. Chmelnice se vyskytují pouze ve skupině reprezentantů 

oblastí nesplňujících společná evropská kriteria (0,3 % z.p.) a oblasti O-N (0,5 % z.p.). 

Využití orné půdy je znázorněno na grafu 2. Typy  LFA jsou seřazeny sestupně podle podílu 

obilovin na orné půdě. 
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Graf 2 - Využití orné p ůdy u reprezentant ů stanovených typ ů území ( %) 
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Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření v zemědělství 2007, vlastní propočty 

 

Největší podíl, téměř 70 %, zaujímají obiloviny u podniků v suchých oblastech (Su). Ve 

většině dalších stanovených oblastech zaujímají obiloviny 55-60 % výměry orné půdy. 

Nejmenší podíl, těsně nad 50 % výměry orné půdy, zaujímají obiloviny u podniků v horských 

oblastech. Největší podíl pícnin na orné půdě byl zjištěn u podniků v oblastech horských (H) 

a u podniků v oblastech zařazených v roce 2010 v LFA se specifickým omezením 

a splňujících společná evropská kriteria (O-S). V obou případech činí tento podíl přibližně 30 

%. Nejmenší podíl pícnin na orné půdě byl zjištěn u podniků v suchých oblastech (Su), kde 

zaujímají necelých 10 % výměry orné půdy. 

Z vyhodnocení vyplývá, že území splňující v ČR kriterium index aridity (Su) má 

strukturu využití půdy odpovídající intenzivnímu typu hospodaření (vysoké zornění, 

nadprůměrný podíl vinic a ovocných sadů), a to dokonce vyšší než oblasti mimo LFA. Na 

orné půdě jsou pěstovány zejména obiloviny, podíl pícnin je nízký.  

Stavy hospodá řských zví řat a struktura živo čišné výroby 

Pro skupiny reprezentantů jednotlivých  typů LFA byla zjištěna průměrná hustota skotu 

v přepočtu na 1 ha půdy využívané k produkci objemných krmiv (viz. graf 3). Výměru 

objemných krmiv představují plochy TTP, víceletých pícnin na o.p. a plochy jednoletých 

pícnin na orné půdě včetně kukuřice na zeleno a siláž.  

Nejvyšší hustota skotu v přepočtu na plochu objemných krmiv byla propočtena za 

skupinu podniků reprezentujících oblasti nesplňující evropská kriteria a podniků v suchých 

oblastech (Su). Rozdíl oproti ostatním subtypům je přitom poměrně značný. Nejnižší hustota 

skotu v přepočtu na objemná krmiva byla zjištěna ve skupině podniků reprezentujících území, 

které spadalo v roce 2010 do oblastí se specifickým omezením a při redefinici splnilo kritéria 
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pro zařazení do jiných než horských oblastí (O-S). Jen o málo vyšší hustota skotu na hektar 

objemných krmiv vycházela pro horskou oblast. Rovněž reprezentanti oblasti zařazované do 

LFA na základě evropského kriteria zamokření vykázali v průměru méně než  1 ks skotu na 

ha plochy objemných krmiv. 

 

Graf 3 – Hustota skotu u reprezentant ů stanovených typ ů území  (ks/ha plochy 
objemných krmiv) 
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Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření v zemědělství 2007, vlastní propočty 

 

Obdobné poměry byly zjištěny i  při propočtech průměrné hustoty krav na ha plochy 

objemných krmiv. Také v tomto případě lze rozlišit tři skupiny oblastí. Podniky v oblastech 

nesplňujících evropská kriteria a v oblastech zařazených podle indexu aridity vykazují 

nejvyšší hustotu krav na ha krmných plodin (0,65, resp. 0,63 ks), následují skupiny 

reprezentantů oblastí O-O a O-N a nejnižší počet krav v průměru na ha krmných plodin je ve 

zbývajících subtypech M, H a O-S (od 0,36 do 0,31 ks). Velké rozdíly mezi stanovenými 

subtypy LFA byly zjištěny ve struktuře krav. Podíl dojných krav a krav bez tržní produkce 

mléka (KBTPM) podle zkoumaných typů území je znázorněn v grafu 4. 
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Graf 4 – Podíl KBTPM a dojných krav na celkovém po čtu krav (%) 
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Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření v zemědělství 2007, vlastní propočty 

 

Vysoký podíl krav bez tržní produkce mléka na stavu krav celkem byl zaznamenán ve 

skupině podniků reprezentujících horské oblasti (51 %). Vysoký podíl krav bez tržní 

produkce mléka byl zjištěn rovněž u skupin podniků reprezentujících oblasti spadající 

v roce 2010 do oblastí se specifickým omezením, v rámci redefinice LFA zařazených mezi 

jiné než horské LFA (O-S) a u podniků v oblasti zařazené do LFA na základě kriteria 

zamokření (nad 40 %). 

Naopak nízký podíl KBTPM na stavech krav je v oblastech splňujících kriterium „Index 

aridity“ (Su), kde jsou chovány prakticky výhradně dojnice (98 % z počtu krav). Podíl dojnic 

je dokonce vyšší než v oblastech, které  nesplnily společná kriteria pro zařazení do LFA (N).  

Porovnání hustoty chovaných prasat bylo provedeno v přepočtu na ha orné půdy (viz 

graf 5). V první řadě byla zjištěna jednoznačná dominance podniků hospodařících v suchých 

oblastech (Su), kde hustota prasat 1,38 ks na ha orné půdy o více než jednu polovinu převýšila 

hodnoty zjištěné u dvou následujících skupin podniků a to u reprezentantů oblastí O-N a O-O. 

Nejnižší stavy prasat na hektar orné půdy vyšly pro skupinu reprezentantů typu O-S a horské 

oblasti.  
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Graf 5 – Hustota prasat u reprezentant ů stanovených typ ů území (ks/ha o.p.) 
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Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření v zemědělství 2007, vlastní propočty 

 

Lze konstatovat, že oblast vymezená na základě indexu aridity vykazuje ve srovnání 

s ostatními oblastmi intenzivní živočišnou výrobu, dokonce vyšší než v oblasti nesplňující 

evropská kriteria pro ověřovanou redefinici LFA. Zejména se jedná o relativně vysoké stavy 

prasat v přepočtu na ha orné půdy nebo vysoký podíl dojných krav na počtu krav celkem.  

Další oblast zvlášť hodnocená, a to LFA vymezené kriteriem zamokření, je co do 

struktury živočišné výroby bližší horské oblasti než oblastem nezařazeným v LFA. 

Standardní p říspěvek na úhradu 

Na základě údajů strukturálního šetření v zemědělství byly pro jednotlivé skupiny 

reprezentantů stanovených typů území podle LFA propočteny standardní příspěvky na úhradu 

(StPU;anglická zkratka SGM – Standard Gross Margin). Při propočtech byly použity hodnoty 

„SGM 2004“ pro Českou republiku platné pro jednotlivé plodiny a kategorie zvířat, které 

publikovalo Kontaktní pracoviště FADN v souvislosti se stanovením typologie zemědělských 

podniků2. 

Absolutně nejvyšší hodnoty StPU na ha i na AWU vycházely ve skupině reprezentantů 

suchých oblastí (viz graf 6). Je to oblast s nejintenzivnější rostlinnou i živočišnou výrobou. 

Přestože v podnicích této oblasti je zaměstnáno v průměru nejvíce pracovníků v přepočtu na 

zemědělskou půdu (4,1 AWU na 100 ha z.p.), vykazuje nejvyšší hodnotu StPU na AWU. 

V horské oblasti je v průměru dosahováno na ha z.p. jen poloviny hodnoty StPU ve srovnání 

se  suchou oblastí. Podniky reprezentující horskou oblast vykazují naopak nejnižší počet 

pracovníků ve vztahu k výměře (2,9 AWU na 100 ha z.p). StPU v přepočtu na AWU je proto 

v horské oblasti lepší než v subtypu O-S, kde je StPU na AWU nejnižší. 

                                                 
2
 http://www.vsbox.cz/fadn/10_HTM/720_standardni_prispevky_SGM.htm) . 
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Graf 6 – Standardní p říspěvek na úhradu u stanovených typ ů území (Kč) 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Su O-N N O-O M O-S H

K
č
 n

a 
A

W
U

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

K
č
 n

a 
ha

 z
.p

.

 na ha z.p. na AWU

 
Zdroj: ČSÚ, Strukturální šetření v zemědělství 2007, vlastní propočty 

Hektarové výnosy plodin 

Bylo provedeno speciální vytřídění údajů ze statistických ročních výkazů o sklizni 

zemědělských plodin z let 2004 až 2009. Do šetření byla vybrána pšenice ozimá, ječmen 

jarní, kukuřice na zrno, obiloviny celkem a řepka. Byly porovnávány průměrné výnosy 

respondentů - reprezentantů zkoumaných typů území v časové řadě šesti let po vstupu ČR do 

EU. Z analýzy byla vyřazena kukuřice na zrno vzhledem k neuspokojivé četnosti respondentů 

reprezentujících některé typy území a v důsledku této skutečnosti nebyly analyzovány ani 

údaje za obiloviny celkem. Hektarové výnosy pšenice, ječmene a řepky zemědělských 

podniků reprezentujících stanovené typy území podle LFA jsou uvedeny v tab. 3.  

Všechny tři sledované plodiny dosáhly v průměru sledovaných let nejvyšších výnosů 

v oblastech nesplňujících evropská kritéria pro zařazení do LFA (N). Rozdíly ve výnosech za 

jednotlivé subtypy LFA v dané časové řadě byly podrobeny statistické analýze. Bylo 

zjišťováno, zda se jejich průměrné hodnoty významně odlišují mezi jednotlivými typy území. 

Byla zvolena analýza rozptylu jednoduchého třídění, založená na testování hypotézy, že se 

průměry výnosů zkoumaných  typů významně neliší. Tato procedura byla odděleně uplatněna 

pro pšenici ozimou, ječmen jarní i řepku ozimou. 

V případě pšenice ozimé byly zjištěny významné rozdíly v průměrném hektarovém 

výnosu za sledované období mezi  typy  N a H, resp. N a O-S. Ostatní rozdíly nelze 

považovat za statisticky významné. 

U ječmene jarního a řepky ozimé byly shodně zjištěny významné rozdíly jen mezi 

průměrnými hektarovými výnosy oblasti N a subtypu O-S.  
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Tab. 3- Průměrné hektarové výnosy u reprezentant ů stanovených typ ů území      
(t/ha)

Oblast 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Průměr za 
roky 04-09 

Průměr  
LFA / N (%) 

Pšenice ozimá 
H 4,68 4,17 3,37 4,45 4,81 3,95 4,24 79,7 
O-S 4,62 3,99 3,13 4,07 4,74 3,92 4,08 76,7 
O-O 5,32 4,63 4,00 4,70 5,25 4,66 4,76 89,6 
M 5,23 4,64 3,75 4,65 5,20 4,54 4,67 87,8 
O-N 5,23 4,66 4,02 4,48 5,14 4,67 4,70 88,4 
Su 5,80 5,04 4,35 4,00 5,34 4,83 4,89 92,1 
N 5,92 5,19 4,59 4,99 5,83 5,37 5,32 100 

Ječmen jarní 
H 4,00 3,50 3,21 3,40 3,66 3,37 3,52 84,1 
O-S 4,06 3,15 3,06 2,78 3,00 3,02 3,18 75,9 
O-O 4,43 3,71 3,12 3,40 4,00 3,58 3,71 88,5 
M 4,02 3,44 2,78 3,00 3,63 3,32 3,37 80,3 
O-N 4,33 3,66 3,05 3,02 3,82 3,66 3,59 85,7 
Su 4,88 4,20 3,48 2,66 4,60 3,76 3,93 93,8 
N 4,99 4,26 3,68 3,36 4,62 4,23 4,19 100 

Řepka 
H 3,12 2,43 2,62 2,93 2,46 2,88 2,74 86,7 
O-S 3,08 2,46 2,37 2,37 2,59 2,69 2,59 82,0 
O-O 3,34 2,76 2,81 2,95 2,69 2,92 2,91 92,1 
M 3,24 2,78 2,51 2,84 2,78 2,99 2,86 90,4 
O-N 3,33 2,78 2,72 2,86 2,74 2,97 2,90 91,7 
Su 3,39 2,67 3,20 2,60 3,19 2,84 2,98 94,3 
N 3,70 2,93 3,07 3,07 3,01 3,19 3,16 100  
Zdroj: ČSÚ, Definitivní údaje o sklizni za roky 2004-09, vlastní propočty 

Ekonomické výsledky  

Porovnání ekonomických výsledků podniků podle navržených typů území podle LFA 

bylo simulováno na časové řadě roků 2004 – 2008 a vycházelo ze standardních výstupů 

„Zemědělské účetní datové sítě“ FADN ČR. FADN představuje systém založený na 

statistickém výběru zemědělských podniků, který umožňuje shromažďovat technická 

a ekonomická data tak, aby bylo možno získat informace o hospodářských výsledcích 

zemědělských podniků. FADN umožňuje nejen zpětně vyhodnocovat důsledky různých 

opatření zemědělských politik, ale také simulovat dopady možných variant nově 

navrhovaných opatření. Pro skupiny podniků FADN reprezentujících jednotlivé zvolené  typy  

území byly propočteny základní ekonomické charakteristiky za průměr 5 let 2004 - 08 (viz 

tab. 4). 
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Tab. 4- Základní charakteristiky podnik ů podle stanovených typ ů území  

Celková produkce 
Produkce 

RV 
Produkce 

ŽV 

Náklad na 
Kč 

produkce 
Odpisy Pacht Mzdové náklady Oblast 

Kč/ha z.p. Kč/AWU % z celkové produkce Kč Kč/ha z.p. Kč/ha z.p. Kč/AWU 
H 24 499 802 460 36,6 55,9 1,23 2 391 537 6 938 227 248 
O-S 24 490 700 834 34,4 55,4 1,18 2 465 485 6 935 198 453 
O-O 31 325 895 161 44,0 50,6 1,16 2 664 642 8 134 232 441 
M 29 039 1 012 858 49,4 44,2 1,14 2 541 929 6 411 223 619 
O-N 36 118 980 562 49,1 44,4 1,09 2 956 1063 8 535 231 708 
Su 38 502 856 493 59,9 30,6 1,07 4 069 1450 9 235 205 436 
N 36 949 1 078 825 60,5 33,6 1,08 3 181 1400 8 012 233 927 
Zdroj: FADN 2004-08, vlastní propočty 

 

Nejvyšší celkovou produkci v Kč na ha z.p. vykazují v průměru hodnocených let 

podniky, které se nacházejí v oblastech splňujících kriterium index aridity (Su), ale  teprve na 

druhém místě jsou podniky v oblastech, které by se podle evropských kriterií ocitly mimo 

LFA. V těchto dvou skupinách podniků je produkce tvořena převážně rostlinnou výrobou. O 

celou jednu třetinu nižší byla celková produkce na ha z.p. v horské oblasti a v  typu O-S. O 

více než 20 % nižší je celková produkce na ha z.p. ve skupině podniků, které by bylo možno 

zařadit do LFA na základě evropského kriteria pro zamokřené půdy (M). V případě přepočtu 

celkové produkce na AWU odrážejí výsledky rozdíly v počtech pracovníků v různých 

oblastech ČR. Na jedné straně jsou to vysoké počty pracovníků v oblastech Su, na druhé 

straně nízké počty v horské oblasti nebo v oblastech splňujících kriterium zamokření. 

Všechny stanovené subtypy LFA zaznamenaly s výjimkou subtypu Su nižší odpisy, než 

farmy nesplňující evropská kriteria pro zařazení do LFA (N). 

Velké rozdíly mezi skupinami reprezentantů stanovených typů území byly zjištěny ve 

výši pachtovného a v celkových nákladech připadajících na 1 Kč produkce (viz graf 7). 

Výše pachtovného je v rámci stanovených subtypů LFA velmi rozdílná. Nejvyšší 

pachtovné na ha z.p. platí podniky reprezentující oblasti splňující kriterium „Index aridity“, 

což potvrzuje, že i v praxi nejsou tyto lokality považovány za půdy se sníženou úrodností. 

Farmy z oblastí nyní mimo LFA, které by mohly být v rámci redefinice do LFA přesunuty 

(O-N), platí v průměru o 25 % nižší pachtovné než reprezentanti nezařazené oblasti (N). 

Nejnižší pachtovné na ha z.p. bylo ve všech sledovaných letech zaznamenáno ve skupině 

reprezentantů subtypu O-S. 
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Graf 7 – Porovnání pachtovného a nákladovosti produ kce  
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Zdroj: FADN 2004-08, vlastní propočty 

 

Náklad na 1 Kč celkové produkce přesáhl ve všech testovaných skupinách podniků 

1 Kč. Nejmenší rozdíl byl ve skupině reprezentantů suchých oblastí (Su), následuje skupina 

reprezentantů oblastí nesplňujících evropská kriteria LFA a reprezentantů subtypu O-N. Ve 

zbývajících subtypech LFA vykázaly podniky nákladovost produkce podstatně vyšší a se  

značným odstupem od výše jmenovaných.  

Nejvyšší hrubou přidanou hodnotu (HPH) i čistou přidanou hodnotu (ČPH) na ha 

z. p. vykazovaly v průměru let 2004-08 podniky provozující svou hospodářskou činnost na 

území, které by spadalo v rámci redefinice do oblasti zařazené na základě indexu aridity, 

následují podniky v oblastech nesplňujících společná evropská kriteria a podniky v oblastech, 

které tato kriteria splňují, ale v roce 2010 nebyly zařazeny v LFA (viz graf 8). Nejnižší hrubá 

přidaná hodnota na ha z.p. byla zjištěna ve skupině podniků, které by do LFA mohly být 

zařazeny na základě kriteria zamokření. Tyto podniky v důsledku svého současného zařazení 

čerpají jen malý objem plateb LFA. Pokud zhodnotíme výši HPH bez provozních dotací, pak 

opět nejvyšší úrovně na ha z.p. dosahovaly podniky reprezentující suché oblasti, nejnižší 

úrovně byly zaznamenány v horské oblasti a v  subtypu O-S,  následují podniky v oblasti 

subtypu M a O-O. 
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Graf 8 – Porovnání hrubé p řidané hodnoty u stanovených typ ů území 
 (Kč/ ha z.p.) 
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Zdroj: FADN 2004-08, vlastní propočty 

 

Graf 9 znázorňuje tvorbu čisté přidané hodnoty. I tento ukazatel byl v přepočtu na ha 

z.p. v letech 2004-09 nejvyšší ve skupině podniků, reprezentujících suché oblasti. Vlivem 

vyšších odpisů u podniků v oblastech nesplňujících evropská kriteria je tato oblast v ukazateli 

ČPH na ha až na třetím místě. Díky nejnižším odpisům v horské oblasti (viz tab. 4) a 

vysokým platbám LFA charakterizuje horskou oblast v průměru let 2004-06 vyšší ČPH na ha 

z.p. než u podniků reprezentujících subtyp O-O, podniků v oblasti splňující kriterium 

zamokření (M) i u podniků v subtypu O-S. 

 

Graf 9 – Porovnání čisté p řidané hodnoty u stanovených typ ů LFA (Kč/ ha z.p.) 
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Zdroj: FADN 2004-08, vlastní propočty 
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Čerpání dotací 

Byly porovnány údaje o podporách, vyplacených v roce 2009 Státním zemědělským 

intervenčním fondem (SZIF). Pro reprezentanty stanovených typů území podle LFA byl 

objem základních dotací v roce 2009 přepočten na ha zemědělské půdy. Výměra z.p. 

jednotlivých reprezentantů byla převzata z LPIS 2009. Výsledky propočtů uvádí graf 10. 

 

Graf 10 - Objem základních skupin dotací v K č na ha z.p 
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Zdroj: SZIF 2009, LPIS 2009, vlastní propočty 

 

Z grafu 10 je patrné, že podniky v oblasti, kde se nachází zamokřená zemědělská půda, 

čerpaly třetí nejvyšší průměrný objem podpor v přepočtu na ha z.p. (11 tis Kč na ha z.p.) po 

horské oblasti (16 tis Kč) a oblasti značené O-S (14 tis Kč). Nejmenší objem přímých plateb 

na ha z.p. získaly v rámci zkoumaných skupin podniky reprezentující území splňující 

kriterium „Index aridity“ (Su), a to díky nejnižšímu objemu vyplacených Top-Up na ha z.p.  

Podrobnější rozbor podpor čerpaných v rámci  II. osy Programu rozvoje venkova (PRV) 

ukazuje, že u reprezentantů horské oblasti a subtypu O-S byly nejvyšší podpory v přepočtu na 

ha z.p. poskytnuta platbami LFA, na podporu ekologického zemědělství a na ošetřování 

travních porostů. Podniky v oblasti splňující index aridity (Su) získaly ve srovnání s ostatními 

skupinami podniků vysoké platby na integrovanou produkci (956 Kč v přepočtu na ha z.p.). 

V oblasti O-O byl ve srovnání s ostatními zkoumanými subtypy LFA nejvyšší příjem dotací 

na zatravňování. Podniky v oblastech se zamokřenou z.p. (M) čerpaly zdaleka nejvyšší 

podpory na zalesňování z.p. a rovněž vysoké objemy podpor na zatravňování z.p., což 

potvrzuje, že řeší stávající přírodní znevýhodnění. 



16 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

Celkem bylo na základě společných evropských kriterií pro redefinici LFA vymezeno 

v ČR jako LFA 2635,3 tis. ha (62,1%) zemědělského půdního fondu, z toho 646,7 tis. ha 

(15,2%) v oblastech horských a 1317,5 tis. ha (31%) v oblasti jiné než horské LFA typu 

„Ostatní“ LFA. Komise má prověřit, odsouhlasit a zavést nové vymezení LFA v příštím 

programovém období. 

Z  analýzy výsledků zemědělských podniků, seskupených do méně příznivých oblastí 

podle ověřovaných společných kriterií EU vyplynulo několik podstatných závěrů. 

1. Pro Ministerstvo zemědělství nemá význam prosazovat kriterium „Index aridity“ mezi 

společná evropská kriteria definující oblasti postižené přírodním znevýhodněním, kde 

podpory mají pomoci udržet extenzivní zemědělskou výrobu a zamezit opouštění půdy. 

Pokud by byly dané oblasti jižní Moravy a Polabí zařazeny mezi LFA postižené suchem, 

nebylo by možné doložit ekonomickou újmu vyvolanou přírodním znevýhodněním. Jak 

využitím půdy tak strukturou chovu hospodářských zvířat vykazují podniky v těchto 

oblastech intenzivní zaměření výroby. Zornění zemědělské půdy dosahuje 94 %, na 5,5 % 

jsou vinice a ovocné sady. Stádo krav tvoří prakticky pouze dojné krávy a na ha orné půdy 

je zde dosahováno nejvyšší hustoty chovaných prasat. Průměrný standardní příspěvek na 

úhradu jak v přepočtu na ha, tak na roční pracovní jednotku je vyšší než u skupiny 

podniků v oblastech, které evropská kriteria pro zařazení do LFA nesplňují. Šestiletý 

průměr hektarových výnosů pšenice, ječmene i řepky je v suchých oblastech sice o 6-8 % 

nižší než v oblastech nesplňujících evropská kriteria LFA, statisticky je však tento rozdíl 

neprůkazný. Podniky reprezentující oblasti splňující kriterium „Index aridity“ platí 

nejvyšší pachtovné na ha z.p., to znamená, že i v praxi nejsou tyto lokality hodnoceny 

jako půdy se sníženou úrodností. Na celkové produkci se velkou měrou podílí rostlinná 

výroba. Podniky v suchých oblastech podle indexu aridity vykázaly v průměru za roky 

2004-08 nejvyšší hrubou i čistou přidanou hodnotu na ha z.p. 

2. Oblasti, které by byly zařazeny do LFA na základě kriteria zamokření prokazují ve většině 

ukazatelů známky trvalého omezení zemědělské výroby. Je to zejména nejnižší HPH na 

ha z.p. mezi hodnocenými skupinami, nízká ČPH na ha z.p., vyšší nákladovost produkce, 

nízká hustota skotu na ha objemných krmiv a vysoký podíl krav bez tržní produkce mléka.  

3. Oblasti vymezené podle ostatních půdně klimatických evropských kriterií se ve velké 

většině kryjí s oblastmi LFA z roku 2010. Omezení zemědělské výroby se zde průkazně 

projevuje ve struktuře výroby i ekonomických výsledcích podniků. 

4.  Oblasti mimo LFA v roce 2010 ale splňující ostatní půdně klimatická evropská kriteria 

pro zařazení do LFA je třeba hodnotit se zvýšenou pozorností. Podniky tyto oblasti 

reprezentující dosahovaly ve většině hodnocených ukazatelů výsledky lepší než podniky 
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z oblastí zařazených do LFA v roce 2010, ale horší než z oblastí nesplňujících evropská 

kriteria a než podniky  oblastech splňujících kriterium „Index aridity“. Dané výsledky 

dokazují oprávněnost jejich zařazení do LFA zejména s ohledem na to, že v ostatních 

zemích EU podobné oblasti do LFA zařazeny budou. 

5. V době sepsání tohoto „Bulletinu“ není ještě plně vyjasněno, jakým prostřednictvím a 

v rámci kterého pilíře SZP budou v příštím programovém období podpory pro méně 

příznivé oblasti poskytovány. Na druhé straně jak zveřejněné materiály Evropské komise 

tak Evropského parlamentu hovoří o podporách pro oblasti postižené přírodním 

znevýhodněním jako o důležité součásti SZP3. Pro příští programové období bude nutno 

znovu stanovit sazby plateb LFA v rámci alokované výše finančních prostředků a 

revidovat pravidla pro příjemce podpory. 

6. Větší předpokládaná výměra  LFA na základě evropských kriterií v České republice než 

tomu bylo dosud sebou ponese i větší rozdíly mezi různými méně příznivými oblastmi a 

různou míru dopadu přírodních znevýhodnění na ekonomiku jednotlivých podniků 

hospodařících na různých územích. Z toho vyplývá nutnost budoucí větší diferenciace 

podpor než je současných 5 rozdílných sazeb.  

 

 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/agriculture/cappost-2013/index_en.htm,  
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/Communication/index_en.htm, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-0132&language=EN 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5831472 
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