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Vysvětlivky a použité zkratky 

AWU Annual Work Unit (roční pracovní jednotka) 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČPH Čistá přidaná hodnota 
ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
DJ Dobytčí jednotka 
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 
ECU European Currency Unit (Evropská měnová jednotka ) 
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 
EUD Evropský účetní dvůr 
EUR euro = společná měna Evropské měnové unie (platnost od 1. 1. 1999) 
EUROSTAT Evropské statistické centrum 
FB Farmářský blok 
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 
NUTS Nomenclature des unités territoriales statistique (územní statistické jednotky) 
PHO Pásmo hygienické ochrany vodních zdrojů 
PřF KU Přírodovědecká fakulta Karlovy univerzity 
SZP Společná zemědělská politika 
TTP Trvalé travní porosty 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd 
VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby 
VÚZE Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 
z. p. Zemědělská půda 
ZCHÚ Zvláště chráněné území 
ZPF Zemědělský půdní fond 
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Přehled kódů a názvů zemí EU použitých v textu  

Kód Název anglický Název český 
BE Belgium Belgie 
CZ Czech Republic Česká republika 
DK Denmark Dánsko 
DE Germany Německo 
EE Estonia Estonsko 
EL Greece Řecko 
ES Spain Španělsko 
FR France Francie 
IE Ireland Irsko 
IT Italy Itálie 
CY Cyprus Kypr 
LV Latvia Lotyšsko 
LT Lithuania Litva 
LU Luxembourg Lucembursko 
HU Hungary Maďarsko 
MT Malta Malta 
NL Netherlands Nizozemsko 
AT Austria Rakousko 
PL Poland Polsko 
PT Portugal Portugalsko 
SI Slovenia Slovinsko 
SK Slovakia Slovensko 
FI Finland Finsko 
SE Sweden Švédsko 
UK United Kingdom Spojené království 
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Úvod 

Podpora podniků hospodařících v méně příznivých oblastech (less-favoured areas – 

LFA) je jedním z opatření strukturální politiky Evropské unie v oblasti zemědělství 

a venkova. Stejně, jako se vyvíjí samotná společná zemědělská politika EU, lze očekávat 

i podstatné změny v cílech, zaměření, vymezení i platbách LFA. Bude třeba odpovědět na 

řadu naléhavých otázek: Je třeba udržovat zemědělskou činnost v pro ni nepříznivých 

podmínkách, když v současné době výroba u některých komodit vysoce překračuje poptávku? 

Pokud ano, jakou výrobu bude společnost ochotna v těchto podmínkách dotovat? Jaké cíle 

budou kladeny na toto opatření a jak měřit jejich plnění? Jaké požadavky budou kladeny na 

příjemce podpory? Je možné objektivně změřit nepříznivost přírodních podmínek pro 

zemědělskou výrobu v evropském kontextu? Jak by se na krajině a na životním prostředí 

projevila absence podpor LFA? Jak vysoká musí být platba, aby byly splněny vytčené cíle?  

První zásadní reforma opatření LFA je očekávána již v roce 2010. V souvislosti 

s tímto krokem bylo Komisí zadáno zpracování rozsáhlých analýz dopadů plateb LFA na tyto 

oblasti. V České republice problematiku méně příznivých oblastí řeší mimo jiné i projekt 

Národní agentury pro zemědělský výzkum QF 3082 pod názvem „Aktualizace a prohloubení 

vymezených méně příznivých oblastí a regionalizačních plánů pro nové programové období 

EU“. Řešitelé tohoto projektu se dlouhodobě zabývají otázkami podpory podnikům, 

hospodařícím v méně příznivých oblastech České republiky. Tato publikace má za cíl shrnout 

řešenou problematiku, ukázat vývoj politiky podpor LFA v ČR i v zemích EU a zhodnotit 

působení opatření LFA na ekonomiku zemědělských podniků i na hospodaření s půdou.  

V první části je shrnut vývoj podpory méně příznivým oblastem v EU jak se odráží 

v přijatých právních dokumentech. I v České republice byly podniky, hospodařící na méně 

úrodné půdě a ve zhoršených klimatických podmínkách dlouhodobě podporovány. Nešlo ale 

o proces plynulý, ale poznamenaný zásadními zvraty, jak je popsáno v příslušné kapitole. 

Aby bylo možné provést kritické porovnání současného systému podpor LFA v ČR 

a ostatních zemích EU, byla využita analýza zpracovaná Institutem pro evropskou 

environmentální politiku s názvem „Zhodnocení opatření LFA v 25 členských státech EU“ 

(An Evaluation of the Less Favoured Areas Measure in the 25 Member States of the European 

Union) a zveřejněná na konci roku 2006. Prostudována byla i řada dalších prací, týkajících se 

problematiky LFA ve vybraných zemích ( Rakousko, Spojené království, Francie, Polsko). 
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Autoři čerpali poznatky z programů rozvoje venkova zemí EU na roky 2000 – 2006. Využity 

byly hodnotící zprávy k opatřením podle nařízení Rady (ES) 1257/1999, zveřejněné na 

stránkách DG-Agri i hodnotící zprávy Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) České 

republiky 2004 až 2006. Cílem bylo utvořit představu o celé šíři ve které lze toto opatření 

využít, odhalit souvislosti, shody a rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi, které mohou být 

inspirací pro budoucí modifikaci opatření LFA v České republice.  

Zkoumán byl dopad plateb LFA na ekonomiku podniků v ČR a to podle různých 

třídění. Využity byly modelové propočty za účelem vyhodnocení delší časové řady 

ekonomických výsledků podniků v rozdílných přírodních podmínkách. Samotný podíl plateb 

LFA na ekonomických výsledcích zemědělských podniků byl zkoumán podle zařazení do 

typu LFA, podle využití půdního fondu, podle velikosti oprávněné plochy i regionálně. Za 

pomoci statistických metod byl zhodnocen dopad plateb LFA na změny ve využití půdního 

fondu. Jsou nastíněny i možnosti budoucího směrování podpor podnikům, hospodařícím 

v méně příznivých podmínkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1. PODPORY MÉNĚ PŘÍZNIVÝM OBLASTEM V KONTEXTU 
PODPOR ZEMĚDĚLSTVÍ ČR 

Podpora zemědělství v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU byla dlouhodobě 

uplatňována prostřednictvím instituce intervenčních cen, dotacemi vývozu, podporami 

skladování, přímými podporami vybraných výrobků a v současnosti také prostřednictvím 

přímých plateb na plochu. Tyto podpory jsou řazeny do tzv. prvního pilíře SZP. Původním 

cílem těchto podpor v době po přijetí SZP v 50.tých letech minulého století bylo zajistit 

potravinovou soběstačnost v poválečném období a stabilitu cen potravin. Postupně tyto přímé 

podpory produkce vedly k jejímu zvyšování a tím i růstu výdajů na SZP. Proto bylo v rámci 

Agendy 2000 rozhodnuto směrovat část podpor do tzv. druhého pilíře SZP, tj. posilovat 

podporu zemědělství a rozvoje venkova prostřednictvím strukturální politiky EU. 

Strukturálním fondem, který byl vytvořen za účelem poskytování strukturální pomoci 

zemědělství a venkovu byl Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF). Přesto 

stále zůstávají přímé podpory zemědělcům v rámci prvního pilíře SZP převládající formou 

poskytování prostředků EU na SZP.  

V letech 2000 až 2006 bylo legislativní základnou pro poskytování strukturální pomoci 

pro zemědělství a venkov nařízení Rady (ES) 1257/1999. Oblasti, které mohly být 

podporovány byly následující: 

− Investice do zemědělských podniků 

− Zahájení činnosti mladých farmářů 

− Výcvik 

− Předčasný odchod do důchodu 

− Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními  

− Zemědělství šetrné k životnímu prostředí 

− Lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků 

− Lesnictví 

− Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí 
 

Česká republika zpracovala a předložila Komisi dva programové dokumenty pro období 

2004 až 2006: Operační program zemědělství a Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP). 

Opatření k podpoře zemědělců v méně příznivých oblastech bylo součástí HRDP spolu 

s opatřeními „Předčasné ukončení zemědělské činnosti“, „Agro-environmentální opatření“, 

„Lesnictví“ a „Zakládání skupin výrobců“. Z plánovaných prostředků na HRDP bylo 45 % 

směrováno na opatření LFA.  
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Celkem bylo v roce 2006 v rámci opatření HRDP zažádáno o 6 649 mil. Kč z toho 

5 319 mil. Kč tvořilo spolufinancování EU [19]. Na opatření LFA bylo zažádáno 

o 2 893 mil. Kč.  

Z Operačního programu zemědělství bylo čerpáno v roce 2006 celkem 3 592 mil. Kč .  

Na přímé platby zemědělským podnikům ve formě systému jednotné platby na plochu 

(SAPS) včetně platby za cukr poskytla EU v roce 2006 celkem 9 265 mil. Kč. Národní 

doplňkové přímé platby včetně podpory vybraných komodit činily v roce 2006 celkem 

7 499 mil. Kč. Na grafu 1 je znázorněna struktura podpor do zemědělství a venkova, 

poskytnutá v roce 2006 formou přímé podpory zemědělských podniků a z prostředků 

EAGGF.  

Prostředky, které byly poskytnuty zemědělcům, hospodařícím v méně příznivých 

podmínkách v roce 2006 tvořily 11 % z celkového objemu podpor pro zemědělství. Je nutno 

poznamenat, že spolu s platbami Natura 2000 jsou platby LFA jediným opatřením SZP, které 

je poskytováno teritoriálně a proto může ovlivňovat přímo situaci v jednotlivých regionech 

ČR.  

 
Graf 1 - Struktura podpor do zemědělství a venkova ČR, rok 2006 

28%

14%

13%

11%
34%

přímé platby EU národní doplňkové platby HRDP mimo LFA LFA OP zemědělství 
 

Pramen: Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2006, VÚZE, MZe  2007 
 

V programovém období EU 2007 – 2013 budou prostředky strukturální pomoci pro 

zemědělství a venkov poskytovány prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro 
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rozvoj venkova (EAFRD). Česká republika zpracovala Program rozvoje venkova na období 

2007 -2013, který byl schválen Komisí. Celkové výdaje na programové období 2007 – 2013 

byly naplánovány v částce 3 615 mil. EUR, z toho na platby podnikům v méně příznivých 

oblastech 693 mil. EUR, tj. 19 % z prostředků Programu rozvoje venkova ČR. To znamená, 

že i v následujících letech bude opatření LFA jedním z významných zdrojů podpor pro 

zemědělství a na rozvoj venkova.  
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ PODPORY HOSPODAŘENÍ V LFA 
V EVROPSKÉ UNII  

2.1 Zavedení podpor hospodaření v LFA 

Uvědomění si potřeby existence podpory zemědělství v oblastech charakterizovaných 

nepříznivými přírodními podmínkami se datuje již do období počátků samotné Společné 

zemědělské politiky (SZP). První nařízení s cílem zlepšit strukturu zemědělství byla přijata už 

v roce 1972 (nařízení Rady (ES) 72/159, 72/160 a 72/161), avšak mnoho farem 

v nepříznivých oblastech nesplňovalo stanovená kritéria způsobilosti. Na základě zkušeností 

jednotlivých členských států EU (zejména Francie a Velké Británie) byla poté zpracována 

nová měřítka zacílená na znevýhodněné oblasti. Výsledkem bylo přijetí nařízení Rady 75/268 

o hospodaření na horách a vysočinách a určitých méně příznivých oblastech (Council 

Directive 75/268 on mountain and hill farming and farming in certain less favoured areas), 

jehož cílem byla podpora udržení zemědělství v oblastech se strukturálními a trvalými 

přírodními nevýhodami v zájmu zajištění minimální úrovně zalidnění a údržby krajiny. Tímto 

krokem byl vytvořen právní rámec pro poskytování finančních podpor v oblastech LFA ze 

zdrojů Evropského zemědělského garančního a orientačního fondu (EAGGF) a fondů 

národních. Nařízení Rady 75/268 stanovovalo tři základní typy znevýhodněných oblastí: 

1. horské oblasti; 
2. oblasti ohrožené vylidněním a kde je nezbytná péče o zachování krajiny; 
3. oblasti postižené specifickými nevýhodami (tzv. „malé oblasti“, do 4% rozlohy státu). 

 

Pro snazší implementaci bylo toto nařízení následně doplněno vysvětlujícím 

prohlášením (Explanatory memorandum COM (74) 2222), které upřesňovalo limity pro 

vymezení jednotlivých typů LFA z hlediska kritérií. Horské oblasti byly definovány jako 

oblasti postižené některým z následujících omezení: 

a) nadmořská výška (minimálně 600 – 800 m) způsobující existenci nepříznivých 
klimatických podmínek zkracujících vegetační období; 

b) výskyt svahů v oblastech s nižší nadmořskou výškou (minimálně 20 %) omezující 
využívání zemědělské techniky nebo vyžadující speciální nákladné vybavení nebo 

c)  kombinace obou výše zmíněných faktorů způsobující obdobné postižení jako každý 
zvlášť.  

Oblasti ohrožené vylidněním a oblasti, kde je nezbytná péče o zachování krajiny, byly 

vymezeny ve vztahu k produkčním podmínkám a k venkovskému obyvatelstvu. Nižší úroveň 
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produktivity přírodního prostředí byla posuzována na základě indikátorů vztahujících se 

k výskytu neúrodné půdy nevhodné pro obdělávání, oblastí s omezeným potenciálem 

vhodných zejména pro extenzivní živočišnou výrobu a též na základě výše příjmu zemědělců, 

hospodařících v takových oblastech (min. 80 % pod regionálním či národním průměrem). 

Ohrožení životaschopnosti venkovského osídlení pak bylo hodnoceno na základě nízkého 

počtu obyvatelstva oblasti (pod polovinu průměrné hustoty obyvatel země) nebo snižujícího 

se počtu obyvatelstva (negativní migrační saldo) a zároveň vysokého zastoupení obyvatel 

závislých převážně na zemědělské činnosti (nad 15 % ekonomicky aktivních obyvatel).  

Třetí typ LFA byl definován jako oblasti postižené specifickými omezeními v podobě 

nepříznivých půdně-produkčních podmínek, zvýšené salinity půdy, hospodaření v pobřežních 

oblastech či na malých ostrovech, nepříznivého vodního režimu půdy, omezení způsobených 

legislativou (ochrana krajiny, pobřežních ekosystémů či životního prostředí) nebo vysokými 

dopravními náklady v případě farmářů hospodařících na malých ostrovech.  

Na základě těchto legislativních dokumentů došlo k vymezení LFA v jednotlivých 

členských státech a k včlenění příslušné legislativy do legislativ národních. Seznam méně 

příznivých oblastí v jednotlivých členských státech na bázi nařízení Rady (ES) 797/1985 

o zlepšování efektivnosti zemědělských struktur (Council Directive 797/1985 on improving 

the efficiency of agricultural structures) byl Radou přijat v roce 1985. Takto bylo zavedeno 

vyplácení kompenzačních plateb, které byly vázány na dobytčí jednotku či hektar travních 

porostů a objemných krmiv.  

2.2 Vývoj v 90. letech 

Od roku 1975 do roku 1997 došlo k úpravě nařízení Rady (ES) 75/268 pouze formou 

několika málo dodatků, základní principy a kritéria pro vymezení LFA zůstaly v podstatě 

nezměněny. Zásadnější novelizace nařízení se uskutečnila až v 1997 a poté v roce 1999. 

V roce 1997 bylo přijato nařízení Rady (ES) 950/1997 o zlepšení efektivnosti zemědělských 

struktur (Council Regulation 950/1997 on improving the efficiency of agricultural structures), 

kterým byl zpřesněn seznam LFA oblastí v členských zemích Evropské unie a upraveny 

podmínky a kritéria pro poskytování podpor pro LFA takto: 

− minimální velikost farmy pro nárok na platby 3 ha zemědělské půdy (2 ha v některých 
oblastech Itálie, Francie, Řecka, Španělska a ostrovů); 

− závazek hospodařit ještě nejméně 5 let po obdržení první platby; 
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− v případě farem chovajících skot, ovce, kozy a koně se stanovoval příspěvek podle stavů 
zvířat; 

− oprávněná plocha pro určení výše příspěvku podle rozsahu obhospodařovaných ploch 
byla jen ta, která byla věnována pěstování objemných krmiv. V oblastech, kde její výnos 
nepřesahoval 2,5 t/ha mohla být vzata v úvahu i plocha pšenice, dále výměra ovocných 
sadů do 0,5 ha na podnik, výměra vinic s výjimkou podniků s produkcí vyšší než 
20 hl. /ha a podniků pěstujících cukrovku a intenzivní plodiny.  

Dále byla stanovena tato limitující kriteria: 

− maximální hustota zvířat 1,4 dobytčí jednotky (DJ) na 1 ha plochy krmiv; 

− maximální počet dojných krav, na které lze čerpat příspěvek byl 20 ks (s výjimkou 
horských oblastí); 

− maximální počet jednotek na které lze čerpat příspěvek byl stanoven v přepočtu na 
podnik 120 (buď vyjádřeno v dobytčích jednotkách nebo ha), přičemž sazba příspěvku 
pro jednotky přesahující 60 jednotek na podnik byla krácena na polovinu;  

− minimální sazba vyrovnávacího příspěvku byla stanovena na 20,3 ECU na 1 DJ nebo 
1 ha oprávněné plochy; 

− maximální sazba vyrovnávacího příspěvku byla stanovena na 150 ECU na 1 DJ nebo 
1 ha oprávněné plochy. 

Stanovena byla též velikost redukce sazeb v případě překročení některé z prahových 

hodnot pro poskytování plateb.  

2.3 LFA v programovém období 2000 - 2006 

V březnu roku 1999 byla schválena Agenda 2000, která oficiálně stanovila politiku 

rozvoje venkova jako druhý pilíř společné zemědělské politiky a vytvořila jednotný rámec pro 

opatření na rozvoj venkova. Základní právní normou v této oblasti se stalo nařízení 

Rady (ES) 1257/1999 ze 17. května 1999 o podporování rozvoje venkova prostřednictvím 

Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (Council Regulation 

(EC)1257/1999 on support for rural development from the EAGGF) manifestující změnu 

v oblasti cílového zaměření SZP ve smyslu většího akcentování záležitostí týkajících se 

ochrany životního prostředí.  

Kritéria pro vymezení jednotlivých typů LFA, jejichž kategorizace se oproti nařízení 

Rady (ES) 75/268 v podstatě nezměnila, byla nařízením Rady (ES) 1257/1999 upravena 

v následující znění: 

Specifikace horských oblastí dle článku 18:  



11 

Horské oblasti byly charakterizovány značně omezenými možnostmi využití půdy 

a výrazným zvýšením nákladů na její obdělávání, a to kvůli: 

− existenci velmi nepříznivých klimatických podmínek, daných nadmořskou výškou, 
jejichž důsledkem je podstatné zkrácení vegetačního období, 

− v nižších nadmořských výškách pak výskytu svahů na větší části dané oblasti, které jsou 
příliš strmé pro využívání strojů a které si vyžadují používání velmi nákladného 
speciálního zařízení, nebo 

− kombinaci obou těchto faktorů, kdy je pak nevýhoda daná jedním z nich samostatně 
méně tíživá než dohromady, a kdy tedy oba zmíněné faktory znamenají přiměřeně 
značnou nevýhodu. 

Oblasti severně od 62. rovnoběžky a některé přilehlé oblasti jsou posuzovány stejně 

jako horské oblasti. 

„Ostatní“ méně příznivé oblasti byly specifikovány článkem 19: 

„Ostatní“ méně příznivé oblasti jsou tvořeny zemědělskými oblastmi, které jsou 

homogenní z hlediska přírodních výrobních podmínek a které vykazují všechny následující 

znaky: 

− výskyt půdy nízké produktivity, nesnadno obdělávatelné a s omezeným potenciálem, 
který není možné zvýšit jinak než s vynaložením nadměrných nákladů a které jsou 
vhodné hlavně pro extenzivní živočišnou výrobu, 

− produkce, která je výsledkem malé produktivity přírodního prostředí a která je tudíž 
výrazně nižší než průměr, měřeno základními ukazateli ekonomických výsledků 
zemědělství, 

− malá nebo snižující se hustota obyvatelstva, které je převážně závislé na zemědělské 
činnosti, jehož zrychlující se úpadek by mohl ohrozit životaschopnost předmětné oblasti 
a její další obydlení. 

 

Oblasti postižené specifickými nevýhodami vymezuje článek 20: 

Méně příznivé oblasti mohou zahrnovat další oblasti, které jsou postiženy specifickými 

nevýhodami, kde by ale zemědělská činnost měla v případě potřeby a za určitých podmínek 

pokračovat, aby bylo možné chránit nebo zlepšovat životní prostředí, zachovat venkovskou 

krajinu a turistický potenciál oblasti, a nebo, aby bylo možné chránit pobřeží. 
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Nejvýraznější změnou oproti předchozímu nařízení bylo zavedení jednotného systému 

poskytování plateb na hektar zemědělské půdy (již ne též na dobytčí jednotku) a navázání 

systému poskytování plateb LFA na plnění národně definovaných „Zásad správné zemědělské 

praxe“. Navíc přinesla tato legislativní úprava větší flexibilitu pro jednotlivé členské státy 

z hlediska implementace systému podpor. Mnohá dříve striktně daná kritéria způsobilosti 

představovala nově pouze rámcové podmínky a mohla být konkretizována podle podmínek 

a cílů opatření jednotlivých členských států. Takto bylo možné stanovit minimální výměru 

oprávněné plochy pro nárok na příspěvek a bylo možné přizpůsobit i prahovou výměru 

plochy farmy pro nárok na platby LFA podle konkrétních podmínek státu nebo regionu. 

Nadále trval závazek hospodařit v méně příznivé oblasti po dobu minimálně pěti let od první 

platby vyrovnávacího příspěvku. Z hlediska výše vyrovnávacích příspěvků byla definována 

minimální a maximální sazba ve výši 25 resp. 200 EUR/ha s tím, že konkrétní výše bude dle 

nařízení představovat účinný prostředek na vyrovnání existujících nevýhod a nebude 

znamenat více nežli skutečné vyrovnání. 

Podle článku 15 nařízení Rady (ES)1257/1999 bylo nutno platby LFA rozlišit 

s ohledem na situaci a cíle dotyčného regionu, na závažnost trvalých přírodních nevýhod 

ovlivňujících zemědělskou činnost, s ohledem na zvláštní problémy životního prostředí, které 

musí být případně řešeny, s ohledem na typ produkce nebo hospodářskou strukturu 

zemědělského podniku. 

Změny se dotkly rovněž způsobu vytváření seznamu LFA. Zatímco do roku 1999 byla 

klasifikace LFA prováděna členskými státy na základě odůvodněné žádosti k Evropské 

komisi a seznam LFA byl přijat Evropskou radou na základě návrhu Evropské komise, 

v současné době je rozhodnutí o změně seznamu věcí jednotlivých členských států, přičemž 

odůvodnění změny seznamu musí členské státy předkládat k posouzení a kontrole Evropské 

komisi. Oprávněnost území náležících do LFA je kontrolována i Evropským účetním dvorem.  

V roce 2003 zveřejnil Evropský účetní dvůr zprávu [13], která upozornila na řadu 

problémů souvisejících s vymezováním LFA. Tato zpráva zpochybnila samotnou klasifikaci 

LFA ve smyslu nepružné vazby vymezení LFA na měnící se skutečnost, dále poukázala na 

šíři rozsahu ukazatelů používaných pro vymezení zejména „Ostatních“ LFA, která může 

způsobovat až disparitu mezi příjemci podpor a v neposlední řadě zmínila i absenci celkového 

zhodnocení dopadů podpor LFA. V některých případech došlo k dalšímu zvýšení disparit 

v důsledku přijetí nových členských zemí do EU v roce 2004. Evropská komise na některé 

výtky zareagovala změnami pravidel pro opatření LFA. Nové podmínky pro poskytování 
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plateb LFA jsou upraveny nařízením Rady (ES) 1698/2005. Některé zásadní nálezy 

Evropského účetního dvora a reakci Komise uvádí následující přehled:  

 

Nález Evropského účetního dvora  Reakce Komise 

Komise nemá dostatečné důkazy, že 
klasifikace LFA je odůvodněná. Vymezení 
se nezměnilo, některé skutečnosti se během 
doby změnily. 

→ Komise v NR (ES) 1698/2005 upustila 
od demografických kriterií a 
ekonomických kriterií pro vymezení 
„Ostatních“ LFA 

Členské státy užívají pro vymezení LFA 
široký rozsah ukazatelů, což může vést 
k disparitě mezi příjemci podpory. 

→ Komise navrhla soustavu jednotných 
indikátorů pro „Ostatní LFA“ pro 
všechny země EU.  

Komise nemá dostatek spolehlivých 
informací o oprávněnosti přiznané výše 
kompenzací. Může docházet k proplácení 
nepřiměřeně vysokých sazeb 
kompenzačních příspěvků.  

→ Komise zavádí podle nařízení Rady 
(ES)1698/2005 čl. 37 odst. 4 snížení 
plateb LFA pro plochu, přesahující 
práh výměry, který si určí členské státy 
ve svých programech. 

Chybí celkové vyhodnocení působení 
podpor LFA. → Komise zadala tendr k vyhodnocení 

opatření LFA v 25 EU státech.  

2.4 LFA v programovém období 2007 – 2013 

Zatím poslední legislativní úprava problematiky LFA byla zakotvena v nařízení Rady 

(ES) 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (Council Regulation (EC) 1698/2005 on support for rural development by the 

European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD). Toto nařízení přináší do 

vymezení méně příznivých oblastí a do systému jejich podpor řadu změn. Mění se 

kategorizace LFA na dva typy, a to na horské oblasti a na jiné než horské oblasti.  

Kriteria pro vymezení horských oblastí podle článku 50 odst. 2 nařízení 

Rady (ES) 1698/2005 se prakticky nemění. Stanovuje: Aby byly horské oblasti způsobilé pro 

platby, musí se vyznačovat značným omezením možností využití půdy a vysokými náklady 

na její obhospodařování: 

a) z důvodu velmi náročných klimatických podmínek daných nadmořskou výškou, v jejichž 
důsledku je podstatně zkráceno vegetační období; 

b) v nižších nadmořských výškách v převážně velmi svažitých oblastech, ve kterých nelze 
využít mechanizace nebo které vyžadují použití velmi nákladného zvláštního vybavení, 
nebo z obou důvodů, pokud znevýhodnění vyplývající z každého zvlášť je sice méně 
závažné, ale jejich kombinací vzniká stejné znevýhodnění. 
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Oblasti severně od 62. rovnoběžky a určité přilehlé oblasti se také považují za horské 

oblasti. 

Článek 50 odst. 3 pak stanovuje: Aby byly způsobilé pro platby jiné než horské oblasti 

musí být postiženy: 

a) významnými přírodními nevýhodami, zejména nízkou úrodností půdy nebo špatnými 
klimatickými podmínkami, kde z hlediska hospodaření s půdou je důležité zachovat 
v nich extenzivní zemědělskou činnost nebo 

b) zvláštními nevýhodami, kde za účelem zachování nebo zlepšení životního prostředí, 
zachování krajiny a turistického potenciálu oblasti nebo za účelem ochrany pobřežního 
pásma by v nich mělo být zachováno hospodaření s půdou. 

 

Oblasti postižené zvláštními nevýhodami uvedené v písmenu b) zahrnují zemědělské 

oblasti, které jsou z hlediska přírodních podmínek produkce stejnorodé a jejich celkový 

rozsah nesmí překročit 10 % rozlohy dotyčného členského státu.  

Do jiných než horských oblastí byly tedy zahrnuty dosavadní „Ostatní“ LFA a oblasti 

se specifickými omezeními. Obecné podmínky pro určení oblastí se specifickými omezeními 

se prakticky nemění (písmeno b). Zásadní změna nastala v případě dosavadních „Ostatních“ 

LFA (nově pod písmenem a), kde byla zrušena tzv. demografická kriteria, tj. nízká hustota 

obyvatel, případně jejich úbytek a vysoký podíl zemědělců na ekonomicky aktivním 

obyvatelstvu. Rovněž již není uvedena podmínka podprůměrné produktivity území měřené 

ekonomickými ukazateli hospodaření. Jako kriterium pro jiné než horské oblasti, které mají 

být obdobou „Ostatních“ LFA tak zůstalo jen kriterium nízká úrodnost půdy a špatné 

klimatické podmínky.  

Z hlediska pravidel pro poskytování plateb modifikuje nařízení Rady (ES) 1698/2005 

také maximální sazby plateb LFA. Navýšena byla maximální sazba pro horské oblasti na 

hodnotu 250 EUR a snížena maximální sazba pro jiné než horské LFA na 150 EUR na hektar. 

Změny se týkají i opětovného, i když volnějšího zavedení snížení sazeb podle velikosti plochy 

podniku, na kterou lze čerpat podporu v rámci titulu LFA. V souvislosti s rizikem vyplácení 

nadměrných plateb LFA je v nařízení Rady (ES) 1698/2005 čl. 37 odst. 4 zavedeno jejich 

povinné snížení pro plochu, přesahující práh výměry, který si určí členské státy ve svých 

programech. Zároveň v tomto nařízení Rady již není uveden požadavek stanovení minimální 

výměry zemědělského podniku pro nárok na platby LFA.  
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Komisi se ani ve spolupráci s členskými státy nepodařilo návazně na znění čl. 50, 

odst. 3 písmeno a) nařízení Rady (ES) 1698/2005 nalézt vhodná jednotná kriteria pro určení 

půdy s nízkou úrodnosti a pro stanovení špatných klimatických podmínek. Proto zůstávají 

v platnosti opatření LFA dle nařízení Rady (ES) 1257/1999 a též oblasti LFA podle kriterií 

pro jejich vymezení, které země EU15 musely stanovit na základě nařízení Rady (ES) 

950/1997 a nové země EU je předložily dodatečně při vstupu do EU. Zásadní reforma 

opatření LFA byla posunuta na rok 2010. Předpokládá se, že Komise zveřejní zprávu o LFA 

a navrhne změny kriterií pro vymezení a nový systém plateb v rozhodnutí Rady v roce 2008.  

Komise zadala zpracování rozsáhlé analýzy působení plateb LFA v zemích EU. Tato 

analýza byla zveřejněna v závěru roku 2006 a je jedním z podkladů pro toto publikaci [4].  

2.5 Očekávané problémy, které bude nutné řešit pro období po roce 2013 

V programovém období EU po roce 2013 se předpokládají výrazné změny společné 

zemědělské politiky EU. V EU se již delší dobu diskutuje o budoucnosti přímých plateb 

a celého pilíře I SZP. Vedou se diskuze o dobrovolné modulaci přímých plateb na základě 

rozhodnutí členského státu s tím, že částka ze snížení přímých plateb bude převedena do pilíře 

II SZP [6] tj. na posílení strukturální politiky v oblasti zemědělství a venkova.  V samotném 

pilíři II bude pravděpodobně řešen problém zjednodušení administrace, neboť příjemce 

podpory, především malý zemědělec pro komplikované pořizování žádosti o podporu často 

ani nežádá.  

Problematika nového vymezení méně příznivých oblastí ve smyslu většího sjednocení 

kriterií by měla být vyřešena již od roku 2010. Otevřené zůstanou stěžejní otázky plateb do 

těchto oblastí. Některé státy poskytují platby LFA na ha zemědělské půdy obhospodařované 

podniky v LFA a neuplatňují příliš mnoho omezujících podmínek. Platby LFA mají v tomto 

případě téměř nárokový charakter a proto se objevily i úvahy o jejich převodu do pilíře I SZP.  

Na druhé straně se velmi často hovoří o nutnosti lepšího zacílení podpor směrem 

k plnění stanovených cílů. Vzhledem k tomu, že cílem podpor osy II Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) je péče o půdu a o životní prostředí, 

objevují se i úvahy o nutnosti zdůraznit environmentální podmínění plateb LFA. Tím by se 

platby LFA staly jedním z nástrojů, zabezpečujících trvale udržitelné využívání zemědělské 

půdy a péči o krajinu v méně příznivých podmínkách pro zemědělství. Vzhledem k tomu, že 

analýzy působení podpor LFA neprokázaly bezprostřední dopad na socioekonomickou situaci 
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venkovských regionů, objevují se i úvahy o převedení části prostředků u opatření LFA do třetí 

osy EAFRD, tj. na posílení opatření přímo zacílená na podporu venkovských obcí, 

diverzifikaci činnosti a rozvoje malých podniků na venkově [10]. Jedním z východisek pro 

formulování zemědělské politiky po roce 2013 a i pozici podpor LFA budou výsledky 

„Health Check“, prováděné v letech 2007 – 2008, které zhodnotí dosavadní opatření SZP.  
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3. VÝVOJ PODPOR MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE 
Po pádu státem řízeného hospodářství a po uvolnění tvorby cen v roce 1991 padl 

i systém tzv. diferenciálních příplatků. Tyto příplatky měly za úkol doplnit zdroje podnikům 

v těch podmínkách, kde státem stanovené pevné ceny nepokryly náklady zemědělské výroby. 

Byly odstupňovány podle zařazení zemědělského podniku do „produkčně-ekonomické 

skupiny“ a základnou pro výpočet byly tržby za zemědělské výrobky. Sazby vztažené 

ke 100 Kčs ceny daného výrobku byly odstupňovány podle nepříznivosti přírodních 

podmínek, podle právní formy podnikání ( státní statky v podobných přírodních podmínkách 

dostávaly vyšší sazby než JZD, soukromě hospodařící rolníci naopak diferenciální příplatky 

nedostávali) a podle druhu zemědělského výrobku (např. sazba na 100 Kč tržeb za brambory, 

len, mléko, výkrm skotu byla znásobena koeficientem 1,4). V lepších přírodních podmínkách 

byl naopak zisk odčerpáván odstupňovanou daní z pozemků. I přes proklamované stabilní 

pevné ceny ve státem řízeném hospodářství se čas od času musela uskutečnit tzv. přestavba 

cen, kdy se do cenové soustavy promítal vliv zvýšení cen na světovém trhu, zejména v době 

„ropné krize“ v 70. letech minulého století. Aby se tento vliv nepromítl do cen potravin, rostl 

postupně objem diferenciálních příplatků, které byly vypláceny mimo nákupní ceny 

zemědělských výrobků. Tyto příplatky se tak fakticky stávaly pro zemědělské podniky 

součástí ceny. Uvedený systém stimuloval zvyšování intenzivní tržní velkovýroby 

i v nepříznivých přírodních podmínkách se všemi negativními dopady na životní prostředí.  

Několik let po přechodu na tržní hospodářství nebylo hospodaření v méně příznivých 

oblastech podporováno vůbec a zemědělci zde přežívali jen díky radikálnímu omezení objemu 

nakupovaných vstupů, investic a velkému zadlužování podniků.  

3.1 Podpory méně příznivých oblastí ČR po přijetí zákona o zemědělství 

V roce 1997 schválila vláda zákon č. 252/1997 o zemědělství, který v § 2, odst. 4) 

stanoví, že „Stát vytváří podmínky k podpoře méně příznivých oblastí. K tomu přijímá také 

programy pomoci“. Bylo vydáno nařízení vlády č. 341/1997 Sb., kterým byly stanoveny 

podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství k podpoře aktivit 

podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. 

Méně příznivé oblasti byly vymezeny jako katastrální území, ve kterých průměrná úředně 

stanovená cena zemědělských pozemků je nižší než 4,00 Kč za 1 m2. Takto vymezená území 

představovala 45 % celkové výměry zemědělského půdního fondu. Vymezení na základě 
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úřední ceny pod 4,00 Kč za 1 m2 bylo uplatněno i v následném nařízeních vlády 

344/1999 Sb., ve kterém byly podpory vztaženy i na velkoplošná zvláště chráněná území 

(ZCHÚ) a zemědělské pozemky v ochranných pásmech 1. a 2. stupně vodárenských nádrží 

(PHO). Podpora méně příznivých oblastí byla vyjádřena pouze bodovým navýšením 

u programů “Údržba krajiny, ZCHÚ, PHO a ekologické zemědělství .” Výše dotace na jeden 

bod byla odvozena od sumy prostředků státního rozpočtu, přidělené v tom kterém roce na 

podporu zemědělství a součtu bodů všech žadatelů. 

První zásadní zlom nastal v roce 2000, kdy v rámci prací na harmonizaci legislativy 

ČR s legislativou EU bylo ministrem zemědělství uloženo předložit návrh nařízení vlády 

harmonizovaného s nařízením Rady (ES)1257/1999. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 

navrhl metodiku pro vymezení LFA a zpracoval variantní návrhy s rozdílnou výší kriterií pro 

jednotlivé typy LFA. Nakonec byla přijata a rozpracována varianta, která byla právně 

zakotvena v nařízení vlády č. 505/2000 Sb. a vymezila LFA od roku 2001 následovně: 

Horské oblasti byly v souladu s nařízením Rady (ES) 1257/1999 čl. 18 vymezeny na 

základě nadmořské výšky a svažitosti. Katastrální území (k. ú.) s nadmořskou výškou větší 

nebo rovnou 600 m (bez ohledu na svažitost) byla označena jako oblast typu H1. Jako horské 

oblasti H2 byla určena katastrální území s nadmořskou výškou 500 – 600 m a zároveň 

sklonitosti1 nad 7o na více než 50 % z. p. Pro určení nadmořské výšky byly pro nedostatek 

odpovídajících podkladů použity nadmořské výšky uvedené v Lexikonu obcí. Pro určení 

kriteria sklonitosti dodal data z bonitace půdního fondu Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy (VÚMOP) Praha a to podle zastoupení bonitovaných půdně ekologických jednotek 

(BPEJ) o této a vyšší sklonitosti na zemědělské půdě jednotlivých k. ú.. 

Jako kriterium pro „Ostatní“ méně příznivé oblasti podle čl. 19 nařízení Rady (ES) 

1257/1999 bylo navrženo a následně MZe i přijato bodové vyjádření průměrné výnosnosti 

půdy k. ú., vycházející stejně jako úřední ceny z normativního hrubého ročního rentního 

efektu jednotlivých BPEJ.  

Jedná se o bodové ohodnocení výnosnosti zemědělské půdy [9] a využívá podrobné 

hodnocení zemědělské půdy pomocí bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). 

Systém bonitovaných půdně ekologických jednotek vznikl jako součást informačního 

                                                
1  V tomto případě byl využit údaj z bonitace půdního fondu, kdy sklon svahu je měřen sklonoměrem a vyjádřen 

ve stupních. Proto je užit termín sklonitost, zatímco ve státech EU je určována svažitost v %. 
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bonitačního systému na základě podrobného pedologického průzkumu prováděného již od 60. 

let 20. století. Na jeho tvorbě se podílel tým výzkumných organizací (VÚMOP, VÚZE, 

VÚRV a další specializované výzkumné ústavy). Systém je tvořen souborem map 

s prostorovým vymezením BPEJ označených pětimístným číselným kódem a s údajem 

o jejich výměře. BPEJ ve svém kódu nese informaci o klimatu, charakteristice půdy, 

sklonitosti a expozici terénu ke světovým stranám, hloubce a skeletovitosti půdy. Příklad 

kódu BPEJ znázorňuje následující schéma.  

 
3 15 1 2

klimatický 
region

hlavní půdní 
jednotka

sklonitost a 
expozice

hloubka a 
skeletovitost  

 

Klimatické regiony zahrnují území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami 

pro růst a vývoj zemědělských plodin. Hlavním kritériem pro jejich stanovení byly průměrné 

denní teploty vzduchu doplněné průměrnými ročními teplotami vzduchu, průměrným ročním 

úhrnem srážek, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období a údajem o vláhové 

jistotě. Celkem bylo v ČR vymezeno 10 klimatických regionů. 

Hlavní půdní jednotka představuje seskupení půdních forem příbuzných ekologickými 

vlastnostmi (půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, půdním druhem, hloubkou 

půdního profilu či hydromorfií). Celkem bylo určeno 78 hlavních půdních jednotek. 

Kombinace údajů o sklonitosti a expozici ke světovým stranám vytváří celkem 

10 kategorií. Kategorie sklonitosti v rozmezí 0–25 ° jsou charakterizovány jako: úplná rovina, 

rovina, mírný sklon, střední sklon, výrazný sklon, příkrý sklon a sráz a jsou doplněny 

kategoriemi expozice: všesměrná, jižní, severní a východ-západ. 

Kombinace údajů o skeletovitosti a hloubce půdního profilu zahrnuje rovněž 

10 kategorií. Údaj o skeletovitosti rozlišuje hodnoty žádná, slabá, střední a silná, údaj 

o hloubce rozlišuje hodnoty půda hluboká – nad 60 cm, středně hluboká 30-60 cm a mělká - 

méně než 30 cm.  

Pro vzájemné porovnání jednotlivých BPEJ byl pro každou z nich vyjádřen hrubý 

roční rentní efekt, vycházející z rozdílu mezi normativními náklady na pěstování plodin na 

dané BPEJ a normativními výnosy těchto plodin v Kč. Rozmezí hrubého ročního rentního 

efektu od minus 2 500 Kč na ha do plus 10 750 Kč na ha bylo následně převedeno do 

stobodové stupnice. Algoritmus výpočtu bodové hodnoty výnosnosti BPEJ je uveden 

v příloze 1. Ze zastoupení BPEJ na území obce nebo k. ú. je možné stanovit průměrnou 
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bodovou hodnotu výnosnosti a porovnat ji s průměrnou bodovou výnosností zemědělské půdy 

ČR, která činí 42,2 bodů. Výhodu tohoto systému hodnocení a porovnávání ekonomické 

výnosnosti půdněklimatických podmínek lze vidět v jeho komplexnosti. Na druhé straně je ze 

strany zemědělců kritizována složitost tohoto systému a to, že je založen na jednotných 

normativech pro celé území ČR, které nemusí odrážet konkrétní podmínky určitého regionu. 

Z propočtených variant pro vymezení „Ostatních“ LFA byla pro rok 2001 

ministerstvem zemědělství vybrána varianta, která určovala hranici pro určení kriteria 

podprůměrné výnosnosti půdy hodnotu nižší než 90 % průměru ČR, který činí 42,2 bodů, tzn. 

pod 38 bodů. Další kriteria podle nařízení Rady (ES)1257/1999, tj. nízká hustota obyvatel 

a vysoké procento ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v zemědělství nebyla vzata 

v úvahu. Celkově byly„Ostatní“ méně příznivé oblasti rozděleny do 3 typů:  

O1: k. ú. s průměrnou výnosností půdy do 38 bodů a svažitostí více jak 7° na ploše 
větší než 50 % zemědělské půdy v k. ú.  

O2: k. ú. s průměrnou výnosností půdy méně než 34 bodů.  

O3: k. ú. s průměrnou výnosností půdy v rozsahu 34,01 až 38 bodů. 
 

Jako oblasti postižené specifickým omezením byla vymezena katastrální území 

nesplňující podmínky pro zařazení do „Ostatních“ LFA. Jednalo se o poddolovaná území 

starými důlními díly (S1) a katastrální území „suchých“ oblastí určených podle metodiky 

VÚMOP (zastoupení výsušných půd v klimatických regionech s nízkou vláhovou jistotou 

a vyšší pravděpodobností suchých vegetačních období). Tato data byla dále doplněna o území 

určená jako „suchá“ Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity (PřF UK) na základě trvání 

období sucha ve vegetačním období déle než 22 dní (S2).  

Celkový podíl LFA činil v roce 2001 55,4 % z celkové výměry zemědělského půdního 

fondu (ZPF) ČR, z toho v horské oblasti bylo 12,5 % ZPF. Úřední ceně 4 Kč za m2 odpovídá 

bodová hodnota výnosnosti zhruba 37 bodů, proto se v roce 2001 nevyskytla žádná území 

dříve uvažovaná jako LFA mimo tuto oblast. Naopak výměra LFA se zvýšila o veškeré 

oblasti se specifickými omezeními (a o část „Ostatních“ LFA typu O3 a O1). 
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Tab. 1 - Zastoupení LFA v roce 2001 

Typ LFA ZPF v tis. ha % z výměry ZPF 
H1 436,9 10,2 
H2 96,6 2,3 
Horská oblast celkem 533,4 12,5 
O1 120,6 2,8 
O2 1 195,7 27,9 
O3 368,4 8,6 
„Ostatní“ LFA celkem 1 684,7 39,3 
S1 6,3 0,1 
S2 149,0 3,5 
Specifická omezení celkem 155,3 3,6 
LFA celkem 2 373,5 55,4 
Nezařazeno 1 908,9 44,6 
Celkem ZPF ČR 4 282,4 100,0 
Výměry podle ČÚZK k 31.12. 1999 
Legenda: 
H1 – Horské oblasti, průměrná nadmořská výška k. ú. >= 600 m n.m. 
H2 – Horské oblasti, průměrná nadmořská výška k. ú. >= 500 m n.m. a < 600 m n.m. a současně sklonitost nad 
7° na >=50 % výměry z. p. v k. ú. 
O1 – Ostatní LFA, výnosnost půdy v k. ú. < 38 bodů a současně sklonitost nad 7° na > 50 % výměry z. p. v k. ú. 
O2 – Ostatní LFA, výnosnost zemědělské půdy v k. ú.< 34 bodů 
O3 – Ostatní LFA, výnosnost zemědělské půdy v k. ú. >= 34 a < 38 bodů 
S1 – Oblasti se specifickými omezeními - poddolování 
S2 – Oblasti se specifickými omezeními - sucho 
 

Podpory byly poskytovány sazbou na ha travních porostů. Stanoveno bylo rozmezí ve 

kterém se mohla sazba pohybovat a to podle přídělu finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, určených v tom kterém roce na podporu zemědělství.  

V horských oblastech H1 od 1 914 Kč do 2 900 Kč na 1 ha, 

v horských oblastech H2 od 1 716 Kč do 2 600 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O1 od 1 650 Kč do 2 500 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O2 od 1 400 Kč do 2 100 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O3 od 660 Kč do 1 000 Kč na 1 ha, 

v oblastech se specifickými omezeními S1 od 528 Kč do 800 Kč na 1 ha, 

v oblastech se specifickými omezeními S2 od 660 Kč do 1 000 Kč na 1 ha. 

V roce 2002 byla aktualizována databáze nadmořských výšek všech k. ú. v ČR dle 

jednotné metodiky vypracované Zeměměřickým úřadem. Byla zjištěna „definiční“ nadmořská 

výška k. ú. jako aritmetický průměr výšek výškově určených bodů vyskytujících se na ploše 

k. ú. v „Základní mapě ČR 1:50 000“. K výškovým bodům náležely především kótované 

body. V případě potřeby objektivně expert stanovil další body, jejichž výšku určil pomocí 

vrstevnic. Výškově určené body v rámci každého k. ú. byly tvořeny body obou uvedených 

skupin. Minimální počet bodů pro určení definiční nadmořské výšky k. ú. byl 4 pro území 

málo výškově členitá (např. roviny v nížinách i ve vyšších polohách nebo území 
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s konstantním spádem). Ve výškově členitějším terénu bylo použito vyššího počtu 

referenčních bodů. Jednotně stanovené referenční nadmořské výšky k. ú. byly využity pro 

aktualizaci vymezení horských oblastí.  

Aktualizován byl také propočet průměrné bodové hodnoty výnosnosti k. ú. zahrnutím 

výsledků rebonitací půdního fondu některých katastrálních území provedené v roce 2000 

a 2001. Pásmo oblasti O2 bylo na základě požadavků představitelů zemědělců rozděleno na 

dvě přibližně stejná pásma s různými sazbami platby. Katastrální území s průměrnou 

hodnotou výnosnosti do 28 bodů bylo označeno jako typ O2, k. ú. s hodnotou výnosnosti 28 

až 34 bodů jako typ O3, dosavadní typ O3 byl nově označen O4. Suché oblasti byly rozšířeny 

o k. ú. určená dodatečně PřF UK jako postižená suchem. Celkový podíl LFA stoupl z 55,4 % 

na 56,5 % ZPF.  

Tab. 2 - Zastoupení LFA v roce 2002 

Typ LFA ZPF v tis. ha % z výměry ZPF 
H1 476,4 11,1 
H2 95,3 2,2 
Horská oblast celkem 571,7 13,4 
O1 110,0 2,6 
O2 557,1 13,0 
O3 611,3 14,3 
O4 366,7 8,6 
"Ostatní" LFA celkem 1 645,1 38,4 
S1 6,3 0,1 
S2 196,6 4,6 
Specifická omezení celkem 202,9 4,7 
Celkem LFA 2 419,7 56,5 
Nezařazeno 1 860,2 43,5 
Celkem ZPF ČR 4 279,9 100,0 
Legenda: 
H1 - Horské oblasti, průměrná nadmořská výška k. ú. >= 600 m n.m. 
H2 – Horské oblasti, průměrná nadmořská výška k. ú. >= 500 m n.m. a < 600 m n.m. a současně sklonitost nad 
7° na >= 50 % výměry z. p. v k. ú. 
O1 – Ostatní LFA, výnosnost zemědělské půdy v k. ú.< 38 bodů a současně sklonitost nad 7° na > 50 % výměry 
z. p. v k. ú.  
O2 – Ostatní LFA, výnosnost zemědělské půdy v k. ú.< 28 bodů  
O3 – Ostatní LFA, výnosnost zemědělské půdy v k. ú.>= 28 bodů a < 34 bodů  
O4 – Ostatní LFA, výnosnost zemědělské půdy v k. ú.>= 34 bodů a < 38 bodů  
S1 – Oblasti se specifickými omezeními - poddolování 
S2 – Oblasti se specifickými omezeními - sucho  
 

Od roku 2002 se v důsledku užití referenčních nadmořských výšek k. ú. náhradou za 

nadmořské výšky z Lexikonu obcí zvýšila výměra oblastí určených jako horské oblasti 

o 38 tis. ha zemědělské půdy a to zahrnutím k. ú., která podle předchozího vymezení LFA 

patřila do „Ostatních“ LFA. Naopak přes 80 k. ú. s celkovou výměrou 22 tis. ha z. p. bylo 

přesunuto z horské oblasti do „Ostatních“ LFA. Do výměry oblastí se specifickým omezením 

vlivem sucha bylo přidáno 47,6 tis. ha z. p., které nebyly v LFA v roce 2001. Celkem výměra 
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LFA stoupla o 46 tis. ha zemědělské půdy. Vymezení LFA v ČR v roce 2002 ukazuje 

obrázek 1. 

Obr. 1- Méně příznivé oblasti v ČR v roce 2002 

 

Bylo nově stanoveno i rozmezí sazeb na ha travních porostů, a to zvýšením 

cca o 100 až 200 Kč.  

V horských oblastech H1 od 2 067 Kč do 3 100 Kč na 1 ha, 

v horských oblastech H2 od 1 867 Kč do 2 800 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O1 od 1 800 Kč do 2 700 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O2 od 1 667 Kč do 2 500 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O3 od 1 467 Kč do 2 200 Kč na 1 ha, 

v „Ostatních“ LFA O4 od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha, 

v oblastech se specifickými omezeními S1 od 666 Kč do 1 000 Kč na 1 ha, 

v oblastech se specifickými omezeními S2 od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha. 

3.2 Podpory méně příznivých oblastí po vstupu ČR do EU 

Další zásadní revize vymezení oblastí LFA byla prováděna v souvislosti s přípravou 

Horizontálního plánu rozvoje venkova České republiky pro období 2004-2006. V průběhu 

technických konzultací vznesli pracovníci Komise v Bruselu závažné připomínky 

k vymezeným LFA platným pro ČR v letech 2001 – 2003. Například byla kritizována zvolená 
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územní jednotka – katastrální území. Obecně je v zemích EU pro vymezování území a 

aplikaci kritérií užíváno jako základní územní jednotka území obce. (Podle jednotné 

statistické nomenklatury EU je nejmenší statistickou jednotkou NUTS 5) V souladu 

s vysvětlujícím memorandem (Explanatory memorandum (74) COM 2222) bylo doporučeno 

stanovit hranici kriteria podprůměrných půdně klimatických podmínek na maximálně 80% 

průměru země, což pro ČR představuje bodovou hodnotou výnosnosti 34 bodů. Bylo 

doporučeno vymezovat LFA jako ucelenější oblasti a omezit tak délku hranic mezi 

nezařazeným územím a LFA i mezi jednotlivými typy LFA. Ke stanovení homogenních 

územních celků LFA byl použit software ArcView GIS s využitím mapových podkladů 

propojených s datovou bází obsahující údaje o nadmořské výšce obcí, svažitosti zemědělské 

půdy, průměrné bodové výnosnosti zemědělské půdy a podílu trvalých travních porostů na 

zemědělské půdě a dále demografické údaje o hustotě obyvatel v obci a podílu zemědělců na 

ekonomicky činném obyvatelstvu obce. 

Horské oblasti byly v souladu s čl. 18 nařízení Rady (ES)1257/1999 stanoveny na 

základě nadmořské výšky a svažitosti. Úroveň kriterií byla následující:  

− průměrná nadmořská výška území obce větší nebo rovna 600 m  
− nebo průměrná nadmořská výška území obce větší nebo rovna 500 m a menší než 600 

m a zároveň sklonitost nad 7o (12,3%) na ploše větší než 50 % výměry zemědělské 
půdy v obci.  

 

Technika stanovení horských oblastí: S využitím ArcView GIS byla na mapě 

vyznačena území obcí, jejichž kriteria je opravňují k zařazení do horské oblasti. Pokud území 

obce uvnitř takto vymezené horské oblasti nesplňovalo některé ze stanovených kriterií, bylo 

zařazeno rovněž do horské oblasti. Pokud území obce po obvodu takto vymezené horské 

oblasti nedosahovalo jednoho z kritérií, ale výrazně přesahovalo kritérium druhé bylo rovněž 

zařazeno. Nakonec byly po odsouhlasení Komisí do horských oblastí zařazeny i části obcí 

(katastrální území) pokud splnily kriteria pro horskou oblast. 

„Ostatní“ méně příznivé oblasti musely podle čl. 19 nařízení Rady (ES)1257/1999 

splňovat zároveň kriterium nepříznivých přírodních podmínek i tzv. demografická kriteria. 

Tyto oblasti byly vymezeny jako ucelená území s průměrnou výnosností zemědělské půdy 

nižší než 80% průměru ČR, s hustotou obyvatel pod 75 obyvatel na km2 a podílem zemědělců 

na ekonomicky aktivním obyvatelstvu nad 8 %.   
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Technika stanovení „Ostatních“ LFA: „Ostatní“ méně příznivé oblasti byly 

vymezovány jako ucelené oblasti v rámci okresu. S využitím geografického informačního 

systému ArcView GIS byla označena území obcí s průměrnou výnosností zemědělské půdy 

do 34 bodů. Pokud uvnitř takto určených oblastí se nacházela obec s průměrnou výnosností 

z. p. nad 34 bodů, bylo území této obce v zájmu vytvoření homogenních celků zařazeno 

rovněž do „Ostatní“ méně příznivé oblasti. Pokud po obvodu takto vymezené oblasti se 

nacházelo území obce, jehož průměrná bodová hodnota výnosnosti půdy byla vyšší nebo 

rovna 34 bodů ale nižší než 38 bodů, bylo v zájmu vytvoření homogenních celků zařazeno 

rovněž do této kategorie. Pro zařazování takových obcí do LFA byly přijaty následující 

zásady: 

− obec musí sousedit s územím obcí s bodovou hodnotou nižší než 34 bodů, 
− nesmí zvýšit průměr „Ostatních“ LFA okresu nad 34 bodů,  
− nesmí posunout demografická kriteria oblasti mimo stanovené meze. 
 

Výsledkem bylo vytvoření ucelených územních celků v rámci okresu, jejichž 

průměrná bodová hodnota byla nižší než 34 bodů (80 % průměru ČR), průměrná hustota 

obyvatel v těchto územních celcích v rámci kraje, resp. okresu byla menší než 75 obyvatel na 

km2 a podíl zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu byl vyšší než 8 %. Takto určená 

ucelená území okresu byla zařazena do ostatních LFA. K takto stanoveným uceleným 

územním celkům „Ostatních“ LFA byly přiřazeny části obcí nezařazených do LFA. Jednalo 

se o katastrální území s průměrnou výnosností pod 34 bodů, pokud tyto části obcí s LFA 

oblastmi souvisely a vytvořily s nimi homogenní územní celek. Tím byl eliminován 

nepříznivý dopad administrativního uspořádání obcí na zemědělské podniky v méně 

příznivých oblastech. Řada území v podhorských oblastech v pohraničí nesplnila 

demografická kriteria pro zařazení do „Ostatních“ LFA. Některá tato území byla zařazena do 

oblastí se specifickými omezením. 

Kriteria pro vymezení oblastí se specifickými omezeními podle čl. 20 nařízení 

Rady (ES)1257/1999 nejsou přesně specifikována. V České republice byla kriteriem nízká 

bodová hodnota výnosnosti zemědělské půdy. Poddolování a sucho již nebyly nadále jako 

kriteria pro vymezení LFA použity. Do oblastí se specifickými omezeními byla zařazena 

území obcí nebo katastrální území v podhorských oblastech na severozápadě a východě České 

republiky s průměrnou výnosností půdy menší než 34 bodů (80% průměru ČR), která ale 

nesplnila demografická kriteria pro zařazení do „Ostatních“ LFA. Dále byla do těchto oblastí 

zařazena i jednotlivá území obcí a katastrálních území s výnosností půdy pod 34 bodů nebo 
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katastrální území s výnosností půdy vyšší nebo rovnou 34 bodů ale nižší než 38 bodů 

a zároveň se sklonitostí nad 70 (12,3%) na ploše větší než 50 % výměry zemědělské půdy 

území. Jednalo se o obce a k. ú., která se nacházejí uvnitř příznivých (nezařazených) oblastí.  

V okresech na severu a západě Čech (bývalé Sudety) a v podhůří na východě Moravy 

je jen malý podíl zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu a při tom (nebo vedle 

toho) je zde hustota obyvatel vyšší než 75 obyvatel na km2. Zemědělství v těchto 

příhraničních oblastech má dlouhodobě specifické postavení v rámci ČR a bylo nezbytné jej 

zde podporovat pro udržení a obnovení kulturního rázu krajiny, jako rekreačního zázemí měst 

a pro rozvoj turistiky. Do oblastí se specifickými omezeními zde byla zařazena území obcí 

s výnosností půdy nižší než 34 bodů. Výjimku tvoří okres Nový Jičín, kde byly vytvořeny dvě 

odlišné oblasti LFA. Oblasti se specifickými omezeními v tomto okrese přiléhají na východě 

k oblastem se specifickými omezeními okresů Vsetín a Frýdek Místek a naopak území obcí 

v západní části okresu tvoří homogenní územní celek s obcemi podhůří Jeseníků se shodným 

zařazením do „Ostatních“ LFA . Obdobně byly v zájmu vytvoření přirozených regionů do 

„Ostatních“ LFA zařazeny ty obce okresu Karlovy Vary a Cheb, které navazují na oblast 

„Ostatních“ LFA v Plzeňském kraji. Zastoupení oblastí LFA na zemědělském půdním fondu 

ČR po vstupu ČR do EU je uvedeno v tabulce 3.  

 
Tab. 3 - Zastoupení LFA v rámci HRDP pro období 2004-2006 

Typ LFA ZPF v tis. ha % z výměry ZPF 
Ha 586,1 13,7 
Hb 35,9 0,8 
Horská oblast celkem 622,0 14,6 
Oa 975,4 22,8 
Ob 243,6 5,7 
„Ostatní“ LFA celkem 1 219,0 28,5 
Specifická omezení 298,4 7,0 
LFA celkem 2 139,4 50,1 
Nezařazeno 2 133,5 49,9 
Celkem ZPF ČR 4 272,8 100,0 
Výměry podle ČÚZK k 31.12. 2002 
Legenda: 
Ha – území obcí a k. ú. horské oblasti splňující kriteria nadmořské výšky a svažitosti 
Hb – území obcí a k. ú.horské oblasti zařazené jako součást homogenních celků 
Oa – území obcí a k. ú. s bodovou výnosností pod 80 % průměru ČR  
Ob – území obcí a k. ú.“Ostatní „ LFA zařazené jako součást homogenních celků 
 

Vzhledem ke zpřísnění kriterií se vyskytla řada k. ú., která byla v předchozích třech 

letech v LFA zařazena, zemědělci tato území zatravnili a využívali pro extenzivní chov skotu. 

Změna kriterií i techniky vymezování LFA znamenala časté přeřazení z jednoho typu LFA do 
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jiného, což se u zemědělské veřejnosti nesetkalo vždy s pochopením. Tyto přesuny jsou 

schematicky znázorněny na obrázku 2.  

Obr. 2 - Schematické znázornění změn v zařazení do typu LFA po vstupu ČR do EU 

2001-2003 Od roku 2004
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V souvislostí s vymezováním LFA jako ucelených území stoupla rozloha horské 

oblasti o 50 tis. ha z. p. Celková rozloha LFA v ČR se ale snížila o 281 tis. ha z. p. a podíl na 

celkové výměře ZPF klesl na 50,1 %. Vymezení LFA v ČR v HRDP 2004 - 2006 ukazuje 

obrázek 3. 

 
Obr. 3 - Méně příznivé oblasti v ČR v HRDP 2004 - 2006 

 

Sazby vyrovnávacích příplatků byly i nadále poskytovány jen na výměru travních 

porostů v zemědělském podniku. Na rozdíl od předchozího období byly pro jednotlivé typy 

LFA stanoveny pevnou částkou. Oproti období před vstupem ČR do EU sazby plateb LFA 

stouply téměř na dvojnásobek. Zatímco v horské oblasti HA, která jediná zůstala rozsahem 
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přibližně srovnatelná, byla v roce 20032 vyplácena částka 2 389 Kč na ha TTP 

a v katastrálních územích zařazených jako H1 a 2 157 Kč na ha TTP v k. ú. zařazených jako 

H2, od roku 2004 to pak bylo 4 680 Kč. Toto zvýšení sazeb umožnilo 80% spolufinancování 

opatření z fondu EU.  

Sazby plateb LFA byly v jednotlivých typech LFA následující:  

v oblasti typu HA  4 680 Kč na 1 ha travních porostů, 

v oblasti typu HB  4 014 Kč na 1 ha travních porostů, 

v oblasti typu OA  3 490 Kč na 1 ha travních porostů, 

v oblasti typu OB  2 820 Kč na 1 ha travních porostů, 

v oblasti typu S  3 420 Kč na 1 ha travních porostů. 

Od roku 2007 byl rozsah méně příznivých oblastí aktualizován při zachování stávající 

metodiky vymezování LFA. Zpřesněna byla pouze svažitost území, která byla proměřena při 

použití digitálního modelu terénu a nové kriterium bylo stanoveno na úrovni ostatních zemí 

EU, stanovujících horské oblasti. Původní kriterium sklonitosti nad 7° (12,3%) na ploše větší 

než 50% rozlohy zemědělské půdy obce nebo k. ú. bylo pro vymezení horské oblasti 

nahrazeno kriteriem svažitosti nad 15 % na ploše větší než 50 % celkové výměry daného 

území. Metodika vymezení LFA 2004-2006 zůstala zachována a bylo použito následujících 

aktualizovaných vstupních dat: 

− výměry správních celků v ČR dle ČÚZK k 1.1.2005 
− zastoupení BPEJ na území správních celků ke dni 30.6.2005 (zohlednění provedených 

rebonitací na některých k. ú.) 
− propočet svažitostí podle digitálního modelu terénu, aktualizace nadmořských výšek při 

změně hranic správních celků.  
 

K oblastem se specifickým omezením byly přiřazeny navíc tzv. přechodné oblasti 

(nesou označení XS) zahrnující území obcí a k. ú., která vlivem aktualizace vstupních dat již 

nesplňovala kritéria pro vymezení LFA. Zůstaly však v LFA na přechodnou dobu do 

předpokládané redefinice LFA v roce 2010. Podpora byla snížena a žádat o ni mohou jen ti 

žadatelé, kteří dostávali platby LFA v letech 2004 – 2006. Zastoupení LFA od roku 2007 

uvádí tabulka 4. 

                                                
2  Hodnocení podpor v zemědělství podle nařízení vlády 505/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. 

za rok 2003, Ministerstvo zemědělství a VÚZE Praha, 2004. 
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Tab. 4 - Zastoupení LFA od roku 2007 

Typ LFA ZPF v tis. ha % z výměry ZPF 
Ha 608,5 14,3 
Hb 48,9 1,1 
Horská oblast celkem 657,4 15,4 
Oa 952,9 22,4 
Ob 272,2 6,4 
„Ostatní“ LFA celkem 1 225,1 28,8 
S 264,3 6,2 
XS 18,1 0,4 
Specifická omezení celkem 282,4 6,6 
LFA celkem 2 164,9 50,8 
Nezařazeno 2 094,6 49,2 
Celkem ZPF ČR 4 259,5 100,0 
Výměry podle ČÚZK k 31.12. 2005 
Legenda: 
Ha – území obcí a k. ú. horské oblasti splňující kriteria nadmořské výšky a svažitosti 
Hb – území obcí a k. ú.horské oblasti zařazené jako součást homogenních celků 
Oa – území obcí a k. ú. s bodovou výnosností pod 80 % průměru ČR  
Ob – území obcí a k. ú.“Ostatní „ LFA zařazené jako součást homogenních celků 
S – území obcí a k. ú. splňující kriteria pro zařazení jako specifická omezení 
XS – území obcí a k.ú, nesplňující zpřesněná kriteria pro zařazení do LFA, ale byla v LFA v letech 2004 – 2006 
 

Od roku 2007 došlo následkem užití aktuálních dat z bonitace půdního fondu a určení 

sklonitostí pomocí digitálního modelu terénu při zpřísnění kriteria svažitosti k dalším 

přeřazením jednotlivých k. ú. mezi typy LFA. Do horské oblasti byla zahrnuta některá území, 

která podle předchozího vymezení LFA patřila do „Ostatních“ LFA (15 tis. ha z. p.) a do 

oblastí se specifickými omezeními (20 tis. ha z. p.). Zároveň z horské oblasti bylo do 

„Ostatních“ LFA přesunuto necelých 16 tis. ha zemědělské půdy. Oblast „Ostatní“ LFA byla 

celkově od roku 2007 rozšířena o 6 tis. ha z. p. Výměra oblastí se specifickými omezeními se 

snížila o 16 tis. ha zemědělské půdy díky přeřazení do horské oblasti, do „Ostatních“ LFA 

i do přechodné oblasti XS. Celková výměra LFA stoupla o necelých 26 tis. ha zemědělské 

půdy, z toho ale 18 tis. ha tvoří přechodné oblasti XS, které by v budoucnu měly ztratit status 

LFA. Podíl LFA od roku 2007 činí 50,8 % ze ZPF ČR.  
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4. CÍLE PODPOR LFA  
Nařízení Rady 75/268 z roku 1975 o hospodaření na horách a vysočinách a určitých 

méně příznivých oblastech, jako v podstatě první legislativní norma upravující problematiku 

LFA, stanovilo, že cílem je podpora udržení zemědělství v oblastech se strukturálními 

a trvalými přírodními nevýhodami v zájmu zajištění minimální úrovně zalidnění a údržby 

krajiny. Tato jednoduchá a poměrně vágní definice cíle podpory LFA byla do určité míry 

rozšířena nařízením Rady (ES) 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 

zemědělského orientačního a záručního fondu. V článku 13 tohoto nařízení se uvádí: Podpora 

méně příznivých oblastí má přispívat k následujícím cílům: 

− zajistit nepřetržité využívání zemědělské půdy a přispět tím k zachování 
životaschopného společenství na venkově, 

− zachovat přírodní prostředí, 

− zachovat a podporovat udržitelné zemědělské systémy, které berou v úvahu zejména 
požadavky na ochranu životního prostředí. 

 

Aktuálně platné nařízení Rady (ES) 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova stanovuje obecné cíle podpory pro 

rozvoj venkova v článku 4. Tyto obecné cíle jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých os 

a průřezové osy LEADER: 

a) zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, 
rozvoje a inovací (zejména opatření osy 1); 

b) zlepšování životního prostředí a krajiny podporou hospodaření s půdou (zejména opatření 
osy 2); 

c) zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace 
hospodářské činnosti (zejména opatření osy 3). 

 

Nařízení Rady (ES) 1698/2005 pro roky 2007–2013 zdůrazňuje v první řadě nutnost 

provázanosti působení jednotlivých opatření v plánech rozvoje venkova. 

Platby za přírodní znevýhodnění jsou zahrnuty mezi opatření zaměřená na udržitelné 

využívání zemědělské půdy. Prostřednictvím stálého využívání zemědělské půdy by měly 

přispívat k zachování venkova a k zachování a podpoře udržitelných systémů zemědělského 

hospodaření (preambule (33). Podmínky poskytování plateb budou muset od roku 2010 

tomuto cíli odpovídat.  
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Členské země EU obecné cíle blíže specifikují a přizpůsobují vlastním podmínkám. 

Přehled individuálních cílů plateb LFA v některých zemích dle plánů rozvoje venkova je 

uveden v tabulce 5.  
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Tab. 5- Cíle podpory LFA ve vybraných zemích EU v programovém období 2000 - 2006 

Členský stát Cíle podpory LFA 
Česká 
republika 

− zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených podmínkách; 
− přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy a ochraně ostatních přírodních zdrojů (zejména 

vodních zdrojů); 
− přispět ke stabilizaci venkovské populace;  
− udržet atraktivitu krajiny (krajinný ráz); 
− podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí.  

Německo − nedefinuje další národní cíle, jednotlivé spolkové země pouze detailněji vymezují cíle obecné 
(často zmiňováno udržení kultivované krajiny jako zvláštní cíl) 

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; 
− prevence přírodních rizik. 

Anglie − chránit životní prostředí v zemědělsky využívaných oblastech vysočin tím, že půda bude 
obdělávána trvale udržitelným způsobem; 

− přispět k udržení sociální struktury venkova díky pokračujícímu obdělávání půdy; 
− podporovat smíšené systémy hospodaření v živočišné výrobě; chov dojnic, udržení zalesněných 

krajin a orné půdy, ekologického zemědělství, nízké hustoty zvířat (vše je chápáno jako přínosy 
z environmentálního hlediska). 

Nizozemsko − zachovat turistický potenciál; 
− udržet pobřežní krajiny; 
− udržet kulturní krajinu. 

Rakousko − udržovat zemědělskou půdu a příslušnou venkovskou komunitu prostřednictvím rozvoje 
venkovského prostředí;  

− přispívat k osídlení a na systémy užívání půdy v obtížných podmínkách;  
− odměna za veřejné statky produkované farmami v LFA; 
− udržovat mlékařské systémy v LFA. 

Lucembursko − udržet strukturu venkovského osídlení; 
− prevence proti přeměně venkova v „dojiždějící předměstí“; 
− zachovat rodinné farmy. 

Slovensko − udržet charakter krajiny sloužící celé společnosti; 
− zachovat a podporovat udržitelné systémy hospodaření, které respektují ochranu životního 

prostředí; 
− zabezpečit přiměřené příjmy zemědělců a přispět ke stabilizaci venkovské  populace; 
− zamezit vylidňování venkovských oblastí. 

Španělsko − kontrolovat požáry a erozi. 
Portugalsko − zajistit sociální soudržnost (podpora horských oblastí a malých farem). 
Řecko − kompenzovat část ztráty příjmů vlivem přírodních znevýhodnění, aby byla udržena minimální 

akceptovatelná úroveň osídlení a pokračovalo zemědělské využívání půdy; 
− udržovat venkovskou krajinu; 
− udržet a rozšířit udržitelné systémy hospodaření.  

Švédsko − podporovat zemědělské využívání půdy a zachovat otevřenou krajinu v méně příznivých 
oblastech, působit proti zarůstání půdy lesem  

− přispět k udržitelnému obhospodařování půdy, což se má dít zejména pastvou skotu, ovcí a koz; 
− udržet zaměstnanost v zemědělství ( zvýšením sazeb na plochy do 60 ha); 
− zaručit dopravu surovin živočišné výroby do mlékáren a na jatky.  

Finsko − udržet potravinářskou produkci a regionální soudržnost (vyšší podpora oblastí s největšími 
omezeními). 

Pramen: plány rozvoje venkova jednotlivých zemí; An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 
Member States of the European Union; IEEP, 2006 
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V návaznosti na národně specifikované cíle je v daných státech  systém poskytování 

plateb LFA ukotven v národní legislativě. Například Česká republika v souvislosti s cílem 

přispět k ochraně přírodních zdrojů a podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu 

prostředí uplatňuje poskytování plateb pouze na plochu travních porostů. Zároveň neuplatňuje 

žádnou specifickou úpravu opatření pro stabilizaci venkovské populace. 

Francie v zájmu zachování menších farem poskytuje platby jen do výměry 50 ha 

zemědělské půdy a za prvních 25 ha je vyplácena vyšší sazba.  

V Anglii je pro dosažení cíle „chránit životní prostředí v zemědělsky využívaných 

oblastech vysočin“ uplatňováno navýšení plateb žadatelům, kteří splní zadané 

environmentální podmínky hospodaření, přičemž oprávněnými jsou pouze farmy chovající 

skot a ovce. K udržení sociální struktury na venkově slouží mimo předchozího i preference 

středně velkých farem (10 – 350 ha oprávněné plochy).  

V Rakousku jsou opatření modifikována s cílem udržovat zemědělskou půdu 

a venkovskou komunitu i v obtížných přírodních podmínkách. Platby jsou proto zaměřeny na 

podniky s převážně malou a střední výměrou, která je výsledkem omezení topografickými 

podmínkami. Přednost má pomoc farmám s živočišnou výrobou založenou na pěstování 

krmiv. Farmář musí využívat veškerou zemědělskou půdu. Je zavedena progresivní redukce 

sazeb v závislosti na velikosti farmy. Jako odměna za produkci veřejných statků tj. údržbu 

krajiny mohou sazby příspěvků pro velmi malé farmy (2-4 ha) v extrémních polohách 

překročit i maximum dané nařízením Rady (ES) 1257/1999. 

Řecko podporuje využívání půdy s malým nárokem na vstupy, jako jsou např. sekané 

louky, podporovány jsou i luštěniny pro jejich příznivý dopad na životní prostředí. Jako 

podpora udržitelných systémů hospodaření, konkrétně pak zlepšení věkové struktury 

v zemědělství a zvýšení vzdělanosti jsou vyšší sazby přiznány mladým farmářům 

a nabyvatelům v případě předčasného odchodu předchůdce do důchodu a farmářům se 

vzděláním. 

Jiným příkladem uzpůsobení opatření dílčím cílům je Švédsko, kde jsou v rámci 

podpory využívání půdy a zachování otevřené krajiny v LFA vyšší platby poskytovány na 

plochu obilovin, brambor a travních porostů na orné půdě. Pro udržení zaměstnanosti 

v zemědělství jsou v rámci sazeb preferovány plochy do 60 ha.  
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5. SOUČASNÉ VYMEZENÍ MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ V EU 
Pro vymezení méně příznivých území používají země EU celou řadu ukazatelů, 

kterými vyjadřují obecně daná kriteria charakterizující jednotlivé typy LFA definované 

nařízením Rady (ES)1257/1999, tj. horské oblasti, „Ostatní“ LFA a oblasti se specifickými 

omezeními. Základní územní jednotkou, na kterou se stanovuje příslušnost do LFA, je 

v zemích EU území samosprávné obce podle statistické nomenklatury NUTS 5. V případě 

nehomogenních podmínek na tomto území Komise připouští výjimečně zahrnout do LFA jen 

část území obce.  

Oprávněnost k pobírání podpor LFA je definována na dvou úrovních, a to způsobilost 

území a způsobilost farmy. Způsobilost farmy pro podporu v rámci opatření LFA je tedy 

jednak podmíněna polohou v oblasti klasifikované jako LFA na základě kritérií definovaných 

příslušnou legislativou a současně splněním kritérií, které jsou na národní či regionální úrovni 

stanoveny pro jednotlivé farmy v zájmu naplnění cílů politiky LFA.  

5.1 Kritéria z hlediska územního  

5.1.1 Horské oblasti  

Nařízení Rady (ES)1257/1999 stejně jako nařízení Rady (ES) 1698/2005 v obecné 

rovině definuje horské oblasti jako oblasti, kde je v důsledku problematických klimatických 

podmínek podmíněných nadmořskou výškou či v důsledku svažitého reliéfu limitována 

samotná možnost využití zemědělské půdy. Automaticky se za horské oblasti považují též 

oblasti severně od 62. rovnoběžky a určité přilehlé oblasti. 

Hraniční hodnota nadmořské výšky pro klasifikaci území jako horské oblasti závisí 

v jednotlivých členských státech na jejich zeměpisné poloze. Ve většině států se minimální 

hranice nadmořské výšky pohybuje v rozmezí 500 až 1000 m. n. m. Jižní státy považují za 

horské oblasti území v nadmořské výšce od 800 až 1000 m. n. m., Salcbursko, Slovensko 

a ČR od 600 m, Polsko od 500 m, ve Švédsku a Finsku je to veškeré území severně od 

62. rovnoběžky bez ohledu na jeho skutečnou nadmořskou výšku. Obecně platí, že 

v souvislosti se zeměpisnou šířkou oblasti dochází ke snižování minimální hranice pro 

kriterium nadmořská výška od jihu k severu. 

Úroveň druhého kriteria, tj. výskyt příliš strmých svahů, vychází ze svahové 

dostupnosti běžných zemědělských strojů. Standardní mechanizace má svahovou dostupnost 
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do 12 stupňů (21 %). Na větší svahy je nutno užívat horské modifikace (s nižším těžištěm) 

strojů zejména na sklizeň pícnin, sklízecí mlátičky a horské modifikace traktorů. Některé 

stroje (např. sklízeče cukrovky, sazeče brambor) nelze použít vůbec a tudíž některé plodiny 

nelze na svažitých pozemcích pěstovat. Svahová dostupnost standardní zemědělské 

mechanizace je uvedena v příloze 2.  

Kritérium výskytu strmých svahů na většině území v nižších nadmořských výškách je 

samostatně uplatňováno devíti členskými státy a minimální hranice se pohybuje v intervalu 

20% až 25%. Kombinace kritéria nadmořské výšky a svažitosti je používána 12 členskými 

státy (všechny státy, které vymezují horské LFA s výjimkou Finska a Polska). Definice 

kriterií pro vymezení horské oblasti jsou uvedeny v tabulce 6.  
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Tab. 6 - Kriteria pro vymezení horských oblastí v zemích EU 

Kriteria podle 
NR 1257/1999 
Čl. 18 

Existence velmi 
nepříznivých 
klimatických podmínek 
daných nadmořskou 
výškou, jejichž 
důsledkem je podstatné 
zkrácení vegetačního 
období, nebo 

výskyt svahů na větší 
části dané oblasti, které 
jsou příliš strmé pro 
využívání strojů a které 
si vyžadují používání 
velmi nákladného 
speciálního zařízení, 

nebo kombinace obou těchto 
faktorů, kdy je nevýhoda daná 
jedním z nich samostatně méně 
tíživá, ale kdy oba faktory 
znamenají přiměřeně značnou 
nevýhodu. 

Česká 
republika  

≥ 600 m n.m.  není uplatněno ≥ 500 m n.m. při sklonitosti ≥ 7o 
(12,3 %) min. na 50 % z. p.  

Německo 
 

≥ 800 m n. m. není uplatněno ≥ 600 m n.m. při svažitosti ≥ 18% 

Řecko ≥ 800 m n. m.  ≥ 20% ≥ 600 m n. m. při svažitosti ≥ 16% 80 
% území obce musí splňovat alespoň 
jedno z kriterií (může být sníženo až 
na 50% u obcí náležejících ke stejné 
horské oblasti) 

Španělsko ≥ 1000 m n. m.  > 20% ≥. 600 m při svažitosti ≥ 15% (pro 
jmenovité obce obklopené horskou 
oblastí může být svažitost snížena až 
na 12 %) 

Francie ≥ 800 m n. m. v Alpské 
oblasti 
≥ 700 v jiných horských 
oblastech 
 600 m n. m. ve Vosges  

> 20% 
nebo rozdíl mezi 
nejvyšším a nejnižším 
bodem v území je větší 
než 400 m 

≥ 500 m n. m. při svažitosti ≥ 15% na 
větší části území 

Itálie ≥ 700 m ve střední a 
severní Itálii  
≥ 800 m n. m. v jižní Itálii 

> 20% ≥ 700 m ve střední a severní Itálii ; 
≥ 800 m n. m. v jižní Itálii při 
svažitosti 15% 

Kypr 
 

≥ 800 m n. m.  není uplatněno ≥ 500 m n.m. při svažitosti ≥ 15% 

Rakousko ≥ 700 m n. m.  
≥ 600 m n. m. v Salcbursku 

> 20% ≥ 500 m n.m. při svažitosti ≥ 15% 

Polsko ≥ 500 m n. m. na více než 
polovině území  

není uplatněno není uplatněno 

Portugalsko ≥ 700 m n. m. severně od 
řeky Tagus,  
≥ 800 m n. m. jižně od 
Tagusu 

≥ 25% ≥ 400 m n.m. při svažitosti ≥ 20% 
severně od Tagusu, ≥ 800 m při 
svažitosti ≥ 15% jižně od Tagusu 

Slovinsko 
 

≥ 700 m n. m. ≥ 20%  ≥ 500 m n.m.při svažitosti ≥ 15% 

Slovensko 
 

≥ 600 m n. m. ≥ 20% ≥ 500 m n. m. při svažitosti ≥ 15% 

Švédsko veškeré oblasti severně od 
62. rovnoběžky 

≥ 20% ≥ 500 m n. m. při svažitosti ≥ 15% 

Finsko 
 

veškeré oblasti severně od 62. rovnoběžky 

Poznámka: Belgie, Dánsko, Estonsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Nizozemsko, 
Spojené království nestanovují horské oblasti. 
Prameny: Working Document: Less-favoured Areas and Compensatory Allowances, STAR Committee, 1998, 
Programy rozvoje venkova zemí EU 2000 – 2006 (země EU10 2004 -2006), Výzkumná studie“Podpora méně 
příznivých oblastí v zemích EU – 25, Institut pro strukturální politiku, Praha 2006 
 

V některých státech existuje zvláštní národní legislativa pro horské oblasti. Jedná se 

zejména o státy jako je Itálie, Francie a mimo EU pak například Švýcarsko s velmi dobře 
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propracovanou politikou vůči horským oblastem. V Itálii byly tyto oblasti poprvé definovány 

v roce 1971 a v roce 1994 vstoupil v platnost zvláštní zákon, ve Francii první vymezení 

horských oblastí proběhlo v roce 1961 a národní zákon následoval v roce 1985. Ve Španělsku 

byl v roce 1982 schválen Zákon o hospodaření v horách. V Rakousku byla v roce 1979 

představena "Speciální iniciativa pro horské oblasti", avšak speciální programy pro farmáře 

hospodařící v horských oblastech se v Rakousku datují již od roku 1972.  

Porovnání kriterií pro vymezení horské oblasti podle stavu k roku 2006 je znázorněno 

na grafech 2 a 3. Samostatné kriterium nadmořské výšky a svažitosti je znázorněno v grafu 2, 

přičemž státy jsou seřazeny podle úrovně minimální nadmořské výšky území, potřebné pro 

jeho zařazení do horské oblasti.  

Graf 2 - Kriteria pro vymezení horských oblastí v zemích EU – nadmořská výška, svažitost 
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Porovnáním samostatného uplatnění kritéria nadmořské výšky lze konstatovat, že 

jednotlivé státy je možné zařadit do tří základních skupin podle užívané úrovně nadmořské 

výšky (800, 700 a 600 m. nad mořem). Dva státy uplatňují kriteria mimo tento rozsah, a to na 

jedné straně Španělsko s minimální nadmořskou výškou pro horskou oblast 1000 m n.m. a na 

druhé straně Polsko s 500 m n.m. Česká republika se z hlediska hodnoty kriteria nadmořská 

výška shoduje s rakouskou oblastí Salcbursko, francouzským masivem Vosges na 

severovýchodě státu a se Slovenskem (600 m n. m.). 
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Samostatné kriterium svažitosti v nižších nadmořských výškách uplatňují jen některé 

státy. Kromě Portugalska je hranice svažitosti v těchto zemích stanovena na úrovni nad 20% 

svažitosti na většině takto vymezeného území. Kritérium svažitosti pro vymezení horské 

oblasti není samostatně uplatňováno v Německu, Polsku, České republice a na Kypru. 

Zvláštním případem jsou severské státy, tj. Finsko a Švédsko, kde je do horské oblasti 

zařazena veškerá půda, nacházející se v oblastech nad 62 stupňů zeměpisné šířky. Ve Švédsku 

je na zbylém území vymezena horská oblast i na základě svažitost nad 20 % na většině území.  

Z grafu 2 vyplývá, že kvantitativní definice kritérií pro horské oblasti souvisí se 

zeměpisnou polohou toho kterého členského státu, neboť je zde zřetelný rozdíl mezi státy 

jižní a severní Evropy, kdy prahová hodnota nadmořské výšky pro klasifikaci dané oblasti 

jako horské LFA od jihu k severu klesá. Výjimku představuje především Německo, kde je 

prahová hodnota nadmořské výšky 800 m nastavena obdobně jako v Řecku, jižním 

Portugalsku a Itálii, alpském regionu Francie a na Kypru. K podobné situaci dochází též ve 

středoevropském Rakousku (s výjimkou Salcburska), které se z hlediska samostatně 

uplatňovaného kritéria nadmořské výšky řadí ke skupině převážně jižně položených států 

Evropy, mezi které patří severní část Portugalska, severní a střední Itálie, ostatní (mimo Alpy 

a Vosges) horské oblasti Francie a Slovinsko. Na opačném pólu se vyskytují s jedinou 

výjimkou v podobě francouzského Vosges státy střední a severní Evropy, přičemž 

skandinávští členové Evropské unie mají specifikum v podobě uplatnění kritéria severské 

polohy.  

Co se týče uplatnění kombinace obou kritérií (graf 3), tj. v situaci, kdy je nevýhoda 

daná jedním z nich samostatně méně tíživá, ale kdy oba faktory působící společně znamenají 

značnou nevýhodu, naprostá většina států EU25, které uplatňují kritéria nadmořské výšky 

a svažitosti v kombinaci, stanovuje prahové hodnoty nadmořské výšky na úrovni 500 resp. 

600 m n.m. a svažitosti na 15 resp. 16 % ( viz modrý cluster grafu 3). Kritéria jsou 

kvantitativně stejným způsobem stanovena v případě Francie, Kypru, Slovinska, Slovenska, 

Švédska, Rakouska (vč. Salcburska) – minimální nadmořská výška 500 m n.m. při svažitosti 

větší nebo rovné 15 %. Španělsko, severní a střední Itálie a Řecko uplatňují při hranici 600 

m.n.m. svažitost  15 % . Německo má přísnější požadavek na kriterium svažitosti a to 18 %.  
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Graf 3 - Kriteria pro vymezení horských oblastí v zemích EU – kombinace nadmořské výšky 
a svažitosti 
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Vyšší hranici nadmořské výšky aplikují podobně jako v případě samostatného užití 

kritérií státy jižní zeměpisné polohy (jižní regiony Itálie a Portugalska). Další výjimkou je 

severní část Portugalska, kdy při relativně nižší nadmořské výšce (400 m) je do horské oblasti 

zařazeno území při svažitosti nad 20 %. Na opačný pól se z hlediska úrovně kriteria svažitosti 

zařazuje Česká republika s hodnotou svažitosti 12,3 %. V případě tohoto kombinovaného 

kritéria byla Českou republikou vyjednána výjimka v důsledku absence podkladů pro 

stanovení svažitosti dle pravidel EU. Bylo nutno převzít údaje využité pro stanovení méně 

příznivých oblastí ČR v roce 2001. Namísto svažitosti v % byla použita sklonitost ve stupních 

a místo podílu svažitých ploch na celkové rozloze území (obcí, k. ú.) byl stanoven podíl 

zemědělské půdy se sklonem nad 7 stupňů (odpovídá hodnotě 12,3 %) podle zastoupení 

bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ3) na zemědělské půdě obce resp. k. ú. Od 

roku 2007 Česká republika v kombinaci obou kritérií uplatňuje svažitost na úrovni 15 % 

vztaženou na celé území (obcí, k. ú.) a odpovídá tak praxi většiny zemí vymezujících horskou 

oblast.  

                                                
3  Čtvrtá číslice v kódu BPEJ znamená kombinaci sklonitosti a expozice. Hodnota 4 a 5 značí sklonitost 7-12o, 

hodnota 6 a 7 sklonitost 12 -17o a hodnota 8 a 9 sklonitost 17 – 25o.  
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5.1.2 Jiné než horské oblasti  

LFA typu „jiné než horské oblasti“ zahrnuje podle nařízení Rady (ES) 1698/2005 

modifikaci původních „Ostatních“ LFA a obdobu oblastí se specifickými omezeními. Avšak 

podle článku 93 tohoto nařízení zůstává až do 1. 1. 2010 v platnosti opatření LFA podle znění 

nařízení Rady (ES) 1257/1999. 

„Ostatní“ LFA 

Zejména nové země EU měly s definováním kriterií vymezujících „Ostatní“ LFA 

velké problémy. Pro vyjádření nízkého příjmu zemědělců chyběla v těchto státech stejně jako 

u nás dostatečně podrobná statistická data. Jednotlivé země využívají pro vymezení těchto 

oblastí na základě určení půdy nízké produktivity s následkem podprůměrných ekonomických 

výsledků zemědělství a nízkého či snižujícího se zalidnění různé kombinace dílčích údajů 

zahrnujících využití půdy, výnosy, topografické charakteristiky území, hustotu dobytka, 

ukazatele příjmu na farmu nebo na pracovníka, hrubou zemědělskou produkci, příspěvek na 

úhradu a řadu dalších ukazatelů a užívající různé indexové či bodovací systémy (kvalita 

půdy). Úroveň demografických kriterií, kterou presentují zejména zakládající státy EU jako 

ukazatel užitý pro vymezení „Ostatních“ LFA signalizuje odtržení od reálného současného 

stavu. Detailní přehled kritérií užitých pro vymezení „Ostatních“ LFA v EU je uveden 

v tabulce 7.  
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Tab. 7 - Kriteria pro vymezení „Ostatních“ LFA v zemích EU 

Kriteria 
podle 
NR 1257/1999 
čl. 19 

Výskyt půdy nízké 
produktivity, nesnadno 
obdělávatelné a s omezeným 
potenciálem, který není možné 
zvýšit jinak než vynaložením 
nadměrných nákladů a které 
jsou vhodné hlavně pro 
extenzivní živočišnou výrobu 
a zároveň 

produkce, která je 
výsledkem malé 
produktivity přírodního 
prostředí je výrazně nižší 
než průměr, měřeno 
základními ukazateli 
ekonomických výsledků 
zemědělství a zároveň 

malá nebo snižující se hustota 
obyvatelstva, které je 
převážně závislé na 
zemědělské činnosti a jehož 
další pokles by mohl ohrozit 
životaschopnost oblasti 

Česká 
republika 

Výnosnost zemědělské půdy nižší než 34 bodů (80 % 
průměru) za homogenní území „Ostatních LFA“v rámci 
okresu  

Hustota obyvatel < 75 na km2;  
≥ 8 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství 
(stanoveno za homogenní území 
„Ostatní LFA“v rámci kraje) 
 

Belgie Alespoň 80 % z. p. jsou TTP 
Více než polovina území se 
nachází nad 400 m n.m.; počet 
dnů bez mrazů není vyšší než 
150 za rok ; produkce skotu na 
ha je pod 70 % průměru země; 
výnos obilí je pod 80 % 
průměru země  

Index vyjadřující příjem 
farmy na pracovní 
jednotku < 77 % průměru 
země 

Hustota obyvatel < 76 na km2;  
≥ 15 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství  

Německo Zemědělské porovnávací číslo ( LVZ) stanovené pro území 
obce je užito k indikování vlivu přírodního prostředí na 
ekonomické výsledky výroby; průměrné LVZ je 40. 
V severních oblastech je kriteriem LVZ <15 nebo <20 při 
zatravnění > 40 % nebo < 25 pří zatravnění > 60 % z. p. . 
Kriteriem mimo severní oblasti je LVZ<28. 
Podhůří Alp: LVZ < 32,5 a zatravnění > 80 % z. p.  
Nové spolkové země : LVZ<28 nebo LVZ < 32,5 při 
zatravnění > 80 % z. p.  

Hustota obyvatel < 130 na km2;  
≥ 15 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství 
s výjimkou 2 zón s podílem 
7,7 % a 12,1 % 
 

Estonsko Využívá se bodový systém 
hodnocení úrodnosti půdy. 
Průměrná hodnota bodů za 
území obce je nižší než národní 
průměr.  

Daně v průměru za obec 
placené osobami činnými v 
zemědělství < 80 % 
národního průměru. 
Daně z pozemků v 
průměru za obec < 80 % 
národního průměru.  

Hustota obyvatel < 15,6 na km2 
(50 % národního průměru) nebo  
pokles populace o 0,5 % ročně; 
≥10 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 

Irsko Zornění < 7,8 %; 
hustota skotu < 1 DJ na ha 
pícnin 

Příjem mužského 
pracovníka farmy < 80 % 
národního průměru 

Hustota obyvatel < 27 na km2 ; 
≥ 30 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 

Řecko Ha výnosy < 80% průměru 
země; 
Pastviny na > 30% z. p.  

Příjem farmy na pracovní 
jednotku < 80% průměru 
země. 

Hustota obyvatel < 45 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel 2 %  
≥50 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství.  
 

Španělsko Ve humidních oblastech na 
severu index úrodnosti pod 30; 
v aridní a semiaridní oblasti 
podíl orné půdy <50 % z. p. . 

V humidních oblastech 
příspěvek na úhradu na 
pracovníka < 80 % 
průměru; velikost farmy 
pod průměrem oblasti. 
V aridní a semiaridní 
oblasti je zavlažováno 
<20 % o. p. a 
neobdělávaná půda > 20 % 
o. p.  

Hustota obyvatel < 37,5 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel 
>0,5 % ; 
≥18 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 

Francie Finální zemědělská produkce na Hrubý příjem farmy na Hustota obyvatel < 50 % 
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Kriteria 
podle 
NR 1257/1999 
čl. 19 

Výskyt půdy nízké 
produktivity, nesnadno 
obdělávatelné a s omezeným 
potenciálem, který není možné 
zvýšit jinak než vynaložením 
nadměrných nákladů a které 
jsou vhodné hlavně pro 
extenzivní živočišnou výrobu 
a zároveň 

produkce, která je 
výsledkem malé 
produktivity přírodního 
prostředí je výrazně nižší 
než průměr, měřeno 
základními ukazateli 
ekonomických výsledků 
zemědělství a zároveň 

malá nebo snižující se hustota 
obyvatelstva, které je 
převážně závislé na 
zemědělské činnosti a jehož 
další pokles by mohl ohrozit 
životaschopnost oblasti 

ha z. p. < 80 % průměru země 
nebo > 50 % z. p. jsou TTP a 
pícniny s hustotou < 1DJ na ha 
těchto ploch. 

pracovní jednotku < 80% 
průměru země. 

průměru země nebo roční 
úbytek obyvatel >0,5 %; 
≥15 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 

Itálie Ha výnos pšenice < 1,65 t/ha  
nebo > 50% z. p. jsou plochy 
krmiv s výnosem sena pod 2t/ha 

Ekonomický výsledek 
hospodaření významně pod 
průměrem země, je 
kalkulován indexy ve 
vztahu k hustotě zvířat 
<0,65 DJ na ha pícnin. 

Hustota obyvatel < 75 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel >0,8 
%; 
≥15 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 

Kypr Označení jako "neúrodná země" 
v „Mapě vhodnosti půd“. Obce s 
mininálně 50 % jejich rozlohy 
jsou charakterizovány jako 
kategorie 4 a 5 a byly zahrnuty 
do tohoto zařazení.  
 

Příjem farmy na pracovní 
jednotku ≤ 80 % národního 
průměru. 

Hustota obyvatel < 55 na km2 

Lotyšsko Index úrodnosti půdy < 38 bodů Daň z příjmu osob, žijících 
v oblasti < 77,5 Latů.  

Hustota obyvatel < 18,1 na km2; 
≥15 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 

Litva Ha výnos obilovin < 80 % 
národního průměru. 

Objem hrubé zemědělské 
produkce na osobu < 80 % 
průměru země.  

Hustota obyvatel < 50 % 
průměru země nebo roční 
úbytek obyvatel > 0,5 %; >15 % 
ek. aktivní populace 
v zemědělství. 
 

Lucembursko Krmiva jsou produkována na 
≥ 90 % z. p. a hustota zvířat 
≤ 1,9 DJ¨ha krmiv nebo ha 
výnos pšenice pod 3, 1 t/ha. 

Čistá přidaná hodnota na 
pracovníka menší než 
80 % průměru země. 

Hustota obyvatel <75 na km2 ; 
≥15 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 

Maďarsko Výnosnost půdy < 80 % 
průměru (užívá se 100 bodový 
systém hodnocení půdy). 

Hrubá produkce a hrubý 
příjem < 80 % průměru 
země. 

Hustota obyvatel < 50 % 
průměru země; 
>8,5 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 

Rakousko Užívá se indexový systém k vyjádření úrodnosti půdy 
a ekonomických výsledků; 
hodnota indexu ≤ 30 ( 70 % průměru země), v oblasti 
s podílem TTP > 80 % z. p. hodnota indexu ≤ 35. 

Hustota obyvatel <55 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel 
> 0,5 %; významný podíl 
ekonomicky aktivní populace 
pracuje v zemědělství.  
 

Polsko Užívá se index kvality půdy, vymezuje dvě zóny: 
zóna 1- obce s hodnotou indexu 52 až 72,5 bodů 
zóna 2 – obce s hodnotou indexu do 52 bodů. 

Hustota obyvatel <75 na km2 ; 
≥15 % p ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 
 
 

Portugalsko Alespoň 50 % z. p. je postiženo 
závažnou nevýhodou. 

Hustota zvířat < 0,2 DJ/ ha 
krmných plodin. 

Hustota obyvatel <56 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel 
> 0,5 %, ≥15 % ekonomicky 
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Kriteria 
podle 
NR 1257/1999 
čl. 19 

Výskyt půdy nízké 
produktivity, nesnadno 
obdělávatelné a s omezeným 
potenciálem, který není možné 
zvýšit jinak než vynaložením 
nadměrných nákladů a které 
jsou vhodné hlavně pro 
extenzivní živočišnou výrobu 
a zároveň 

produkce, která je 
výsledkem malé 
produktivity přírodního 
prostředí je výrazně nižší 
než průměr, měřeno 
základními ukazateli 
ekonomických výsledků 
zemědělství a zároveň 

malá nebo snižující se hustota 
obyvatelstva, které je 
převážně závislé na 
zemědělské činnosti a jehož 
další pokles by mohl ohrozit 
životaschopnost oblasti 

aktivní populace pracuje 
v zemědělství. 
 

Slovinsko Využívá se 6 kategorií 
zemědělského potenciálu z. p. 
Nízká produktivita půdy je dána 
poměrem kategorie II až VI ke 
kategorii I a II. 

Katastrální příjem nesmí 
překročit 15 500 SIT/ha. 

Hustota obyvatel <50 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel 
> 0,5 %, ≥14 % ekonomicky 
aktivní populace pracuje 
v zemědělství. 
 

Slovensko Výnosnost zemědělské půdy < 27 bodů nebo ha výnos obilí < 
80 % národního průměru nebo > 50 % TTP na z. p. a hustota 
zvířat < 1 DJ/ha . 

Hustota obyvatel <72 na km2 ; 
≥8 % ekonomicky aktivní 
populace pracuje v zemědělství. 
 

Finsko Užívá se zemědělský komparační index potenciální úrodnosti 
půdy (Nikula index). 
Index ≤ 440 nebo TTP > 70 % z. p.  

Hustota obyvatel <50 na km2 
nebo roční úbytek populace 
> 0,5 %,významná část 
ekonomicky aktivní populace 
pracuje v zemědělství. 
 

Švédsko Je užíván index standardních ročních výnosů hlavních plodin 
a HPH na roční pracovní jednotku, oba indexy ≤ 80 % 
národního průměru.  
Index se nebere v úvahu tam kde TTP > 70 % z. p. 

Hustota obyvatel <50 na km2 
nebo roční úbytek obyvatel 
> 0,5 %,významná část 
ekonomicky aktivní populace 
pracuje v zemědělství.  
 

Spojené 
království 

Zatravnění > 70 % z. p.  
< 1 DJ na ha krmných plodin. 

Příjem farmy na pracovní 
jednotku ≤ 80 % národního 
průměru. 

Hustota obyvatel < 55 na km2 ; 
> 30 % pracující populace 
pracuje v zemědělství 
(s vynětím urbanizovaných 
a průmyslových oblastí). 
 

Prameny: Working Document: Less-favoured Areas and Compensatory Allowances, STAR Committee, 1998, Programy rozvoje 
venkova zemí EU 2000 – 2006 (země EU10 2004 -2006), Výzkumná studie“Podpora méně příznivých oblastí v zemích EU 25, 
Institut pro strukturální politiku, Praha 2006 
 

Z uvedeného vyplývá, že rozmanitost aplikovaných kritérií je velice široká a nalezení 

větší míry podobnosti mezi jednotlivými členskými státy z hlediska vymezení „Ostatních“ 

LFA je problematické. Některá z kritérií vykazují vyšší míru národní specifičnosti (např. 

indexy půdní kvality), jiná umožňují mezinárodní srovnání (např. výnosy). Dalším 

problémem je skutečnost, že ne všechna kritéria se úzce vztahují pouze k zemědělství 

a produktivitě zemědělské půdy (např. lotyšské kritérium daně z příjmu osob žijících 

v oblasti). V tabulce 8 je uveden přehled kriterií užívaných pro vymezení „Ostatních“ LFA 

a zemí, které je užívají. Kriteria jsou seskupena s cílem nalézt určitou míru podobnosti mezi 

kriteriálním vymezením „Ostatních“ LFA v jednotlivých členských zemích a přináší jejich 

zobecnění v kategoriích kvalita a produktivita půdy a využití demografických kritérií. 
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Tab. 8 - Souhrnný přehled kritérií pro vymezení „Ostatních“  LFA  

Měření kvality a produktivity půdy Členské země EU 
Podíl trvalých travních porostů (nebo ploch 
krmiv) 

Belgie, Francie, Itálie, Řecko, Lucembursko, Spojené 
království, Slovensko, Německo, Rakousko, Finsko, 
Švédsko 

 Hektarové výnosy Belgie, Řecko, Francie, Itálie, Litva, Lucembursko, 
Maďarsko, Slovinsko, Slovensko 

Indexy měřící kvalitu/úrodnost půdy, půdní mapy Německo, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Česká republika, 
Slovensko, Polsko, Slovinsko, Finsko, Maďarsko, 
Rakousko, Švédsko 

Zornění Irsko, Španělsko 
Nadmořská výška Belgie 
Hustota zvířat Irsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Slovensko, Spojené 

království , Lucembursko 
Zavlažované oblasti a oblasti nechané ladem Španělsko 
Počet dní s teplotou pod bodem mrazu Belgie 
Příjem farmy na pracovní jednotku/pracovníka Belgie, Francie, Irsko, Řecko, Kypr, Spojené království 
Hrubá produkce Maďarsko, Litva 
Katastrální výtěžek Slovinsko 
Příspěvek na úhradu, ČPH Španělsko, Lucembursko 
Velikost farem Španělsko 
Objem sociálních daní placených na pracovníka 
v zemědělství 

Estonsko 

Daň z příjmu osob žijících v oblasti Lotyšsko 
Daň z pozemků Estonsko 
Demografická kritéria Členské země EU 
Hustota obyvatelstva a podíl obyvatelstva 
zaměstnaného v zemědělství 

Belgie, Česká republika, Německo, Irsko, Lotyšsko, 
Lucembursko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Spojené 
království, Polsko 

Hustota obyvatelstva nebo snižující se zalidnění a 
podíl obyvatelstva zaměstnaného v zemědělství 

Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Litva, 
Slovinsko, Finsko, Portugalsko 

Neurčitě stanovený podíl obyvatelstva 
zaměstnaného v zemědělství 

Švédsko, Finsko, Rakousko 

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

V kontextu ostatních členských států EU se Česká republika řadí mezi ty státy, které 

úroveň půdních podmínek a produktivity zemědělství odvozují od indexového hodnocení 

výnosnosti zemědělské půdy. 

Grafy 4 a 5 porovnávají proklamovanou úroveň demografických kritérií se skutečností 

roku 2004 v dané zemi EU. Současná průměrná hustota obyvatel na km2 a současný podíl 

ekonomicky aktivních obyvatel v zemědělství na celkovém počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel dané země je porovnána s kriterii, které daná země deklaruje jako podmínku pro 

vymezení „Ostatních“ LFA.  
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Graf 4 -  Porovnání současné průměrné hustoty obyvatel na km2 s kriteriem deklarovaným 
pro vymezení „Ostatních“ LFA v zemích EU  
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Poznámka: hustota obyvatelstva v Anglii, Francii a Španělsku – údaj za rok 2003  
Pramen: Evropská komise - Agriculture in the European Union - Statistical and economic information   
2005, Eurostat 
 

Země jsou seřazeny podle výše kriteria, určujícího podprůměrnou hustotu obyvatelstva 

v „Ostatních“ LFA. Ve většině států je nastaveno na přibližně 45 – 55% průměrné hustoty 

obyvatelstva dané země. Je patrné, že při stanovení výše kriteria podprůměrné hustoty 

obyvatel se jednotlivé země řídily vysvětlujícím memorandem Komise z roku 1974, kde je 

doporučeno stanovit kriterium na úrovni poloviny celostátního průměru, maximálně však 75 

obyvatel na km2. Tomuto pravidlu se vymyká Německo, kde postačuje pro zařazení do 

„Ostatních „ LFA průměrná hustota obyvatel pod 130 obyvatel na km2 při průměrné hustotě 

zalidnění 231 obyvatel na km2. V případě severských členů EU toto porovnání se skutečností 

pozbývá na významu v důsledku vlivu prakticky neobydlených polárních a subpolárních 

regionů na průměrnou hustotu obyvatel státu.  
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Graf 5 - Porovnání současného podílu zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu 
s kritériem deklarovaným pro vymezení „Ostatních“ LFA v zemích EU  
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Pramen: Evropská komise - Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2005, Eurostat 
 

Zvláště v případě určení výše kriteria vysokého podílu osob zaměstananých 

v zemědělství na celkovém počtu ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) je zřejmé, že 

kriteriální hodnota stanovená u zakládajících členských zemí v roce 1975 enormně převyšuje 

hodnotu současnou, např. cca sedminásobně v případě Belgie nebo Lucemburska (kde 

v „Ostatních“ LFA je celé území státu), šestinásobně v Německu apod. To indikuje závažný 

problém v podobě faktu, že nastavení tohoto kriteria nereflektuje měnící se skutečnost, tj. 

významný úbytek pracovních sil v zemědělství v průběhu minulých desetiletí. Země EU 15, 

které vstoupily jako poslední v roce 1995, tj. Rakousko, Švédsko a Finsko již zaměstnanosti 

v zemědělství věnovaly při vymezování LFA minimální pozornost. Za takovýchto okolností 

se stalo kritérium podílu osob činných v zemědělství na ekonomicky aktivním obyvatelstvu 

oblasti zcela irelevantním. Problematičnost demografických kritérií ve smyslu jejich odtržení 

od reality byla kritizována i ze strany Evropského účetního dvora (Special Report 

No. 4/2003). Komise zareagovala tím, že v nařízení Rady (ES) 1698/2005 již nejsou 

demografická kriteria pro vymezení LFA požadována.  
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Oblasti se specifickými omezeními 

Pro vymezení oblastí se specifickými omezeními, tj. oblastí, kde by zemědělství mělo 

být udrženo v zájmu zachování či zlepšení životního prostředí, údržby krajiny, zachování 

turistického potenciálu či v zájmu ochrany pobřežních oblastí, je využívána velice široká 

škála údajů. Jednotlivé země EU řeší specifické problémy, které se mohou vyskytovat jen 

v některé oblasti (např. při pobřeží, v odloučených regionech, v environmentálně citlivých 

oblastech apod.) a proto neexistuje jedna obecná definice těchto oblastí a rovněž je 

problématické porovnávání uplatňovaných kritérií. Detailní charakteristiku kritérií 

uplatňovaných v jednotlivých členských státech pro vymezení oblastí s specifickými 

omezeními obsahuje tabulka 9.  

Tab. 9 - Kriteria pro vymezení oblastí se specifickými omezeními v zemích EU  

Kriteria podle NR 
12571999 čl. 20 

Oblasti, postižené specifickými nevýhodami, kde by ale zemědělská výroba 
měla v případě potřeby a za určitých podmínek pokračovat, aby bylo možné 
chránit nebo zlepšovat životní prostředí, zachovat venkovskou krajinu a 
turistický potenciál oblasti nebo aby bylo možno chránit pobřeží. 

Česká republika Území obcí v podhorské oblasti na severozápadě a východě země s výnosností půdy <34 
bodů, nebo jednotlivá území uvnitř nezařazených oblastí s výnosností půdy <34 bodů, 
nebo území s výnosností ≥ 34 bodů a < 38 bodů a zároveň sklonitostí nad 7o na >50 % 
z..p.  

Belgie 
 

Oblasti postihované záplavami, zranitelné oblasti s naprostým zákazem hnojení. 

Dánsko Ostrovy s výměrou pod 600 km2 bez dobrého spojení s kontinentem a kde nepříznivé 
přírodní podmínky snižují příjem farem pod průměr země. 

Německo Existence obou podmínek – nepříznivé přírodní podmínky (index LVZ pod 25 bodů) a 
potřeba ochrany krajiny a pobřeží. 

Estonsko Obce na ostrovech na moři i na jezerech a území na okraji Evropské unie ohrožená 
vylidněním. 

Irsko Území na ostrovech; oblasti se zasolenou půdou; trpící častými silnými větry; nedostatek 
vody v půdě.  

Řecko 
 

Překážky dané tím, že tyto oblasti jsou blízko hranic nebo na ostrovech. 

Španělsko Území na ostrovech; oblasti se zasolenou půdou; trpící častými silnými větry; zamokřené 
bažinaté půdy; půdy trpící suchem. Omezení plynoucí z požadavků ochrany životního 
prostředí zejména zachování borových lesů, dříve užívaných pro produkci kalafuny a 
oblastí vysoké ekologické hodnoty – např. oblasti obklopující národní parky. 

Francie  Existence nepříznivých přírodních podmínek zejména nízký výnosový potenciál půdy; 
oblasti se špatným odtokem vody; s extrémními svahy; vysokým stupněm zasolenosti 
půdy. Omezení plynoucí z ochrany krajiny, turistického potenciálu a izolovaných 
přírodních prvků určitých oblastí. 

Itálie Oblasti s nestabilní hladinou spodní vody; vysokým stupněm zasolenosti půdy; pravidelně 
zaplavovaná území. 

Kypr Farmy na hranici okupovaného území, kde část farmy je okupována a nebo hospodaření 
není bezpečné. 

Litva Oblasti, kde je zakázáno pěstovat brambory, cukrovku, zeleninu, případně je limitováno 
na 10 % z. p.; TTP > 40-50 %, resp. 40 – 60 % z. p.; území, kde je zakázáno či omezeno 
hnojení nebo chemická ochrana rostlin. 

Maďarsko Oblasti, kde se vyskytují alespoň 2 z těchto omezení: vysoká kyselost půdy (pH nad 4,5), 
vysoká alkaličnost půdy, extrémní vodní poměry (zejména pravidelně zaplavované 
oblasti), extrémní fyzikální vlastnosti půdy (zhutnělý jíl , lehký písek).  
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Kriteria podle NR 
12571999 čl. 20 

Oblasti, postižené specifickými nevýhodami, kde by ale zemědělská výroba 
měla v případě potřeby a za určitých podmínek pokračovat, aby bylo možné 
chránit nebo zlepšovat životní prostředí, zachovat venkovskou krajinu a 
turistický potenciál oblasti nebo aby bylo možno chránit pobřeží. 

Malta 
 

Veškerá zemědělská půda v důsledku široké palety přírodních omezení.  

Nizozemsko Existence nepříznivých přírodních podmínek výroby daných špatným odtokem vody a 
nízkou kvalitou půdy.  

Rakousko Index úrodnosti půdy < 30 a specifická trvalá omezení daná extrémně kopcovitou oblastí 
s příkrými svahy; zamokřené nebo bažinaté oblasti; pravidelně zaplavovaná území; 
oblasti na okraji EU4. 

Polsko Oblasti v nadmořské výšce nad 350 m n.m., kde podle zákona o zemědělské dani z roku 
1984 jsou sníženy daně z důvodu přírodního znevýhodnění.  

Slovinsko Oblasti často zaplavované; trpící častými silnými větry (bora); močály; kras a erozní 
svahy v centrálním a východním Slovinsku. 

Slovensko Písčité půdy; zamokřené půdy; skeletovité půdy; flyše; oblasti s bodovou hodnotou 
výnosnosti půdy < 27. 

Finsko Oblasti s nepříznivými přírodními podmínkami (index pod 450) a zvláštní trvalá omezení 
zahrnující bažiny, nízkou hladinu podzemní vody, nízké teploty, urbanizaci, ostrovy, 
severské polohy, délku vegetačního období, citlivost k znečištění vod, hodnotné krajinné 
oblasti, tradiční oblasti, oblasti, kde dochází k rapidnímu poklesu počtu farem a obyvatel 
zaměstnaných v zemědělství, důležitost agroturistiky a ochrany Baltského moře.  

Prameny: Working Document: Less-favoured Areas and Compensatory Allowances, STAR Committee, 1998, Programy rozvoje 
venkova zemí EU 2000 – 2006 (země EU10 2004 -2006), Výzkumná studie“Podpora méně příznivých oblastí v zemích EU 
– 25, Institut pro strukturální politiku, Praha 2006, An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member 
States of the European Union; IEEP, 2006 

 

Za zmínku stojí zvláštní postavení Dánska, které byť aplikuje kritéria odpovídající 

obecné EU definici oblastí se specifickými omezeními, tj. ostrovy se špatnou dostupností 

z pevniny, deklaruje tato území jako „Ostatní“ LFA a nikoli jako oblasti se specifickými 

omezeními.  

V České republice před vstupem do EU byla jako území se specifickými omezeními 

vymezena k. ú. s bodovou hodnotou výnosnosti půdy nad 90 % průměru země, ale 

poddolovaná starými důlními díly a nebo určená jako suché oblasti. Po vstupu do EU při 

novém vymezení LFA některé oblasti s nízkou výnosností půdy nemohly být nadále 

považovány za „Ostatní“ LFA, protože nesplňovaly zároveň i demografická kriteria, tj. 

nízkou hustotu obyvatel a vysoký podíl zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. 

Proto byla tato území obcí a k. ú. určena  jako oblasti se specifickými omezeními. Omezením 

je nízká úrodnost půdy s tím, že zde sice zemědělství hraje jen malou úlohu v zaměstnanosti 

obyvatel, ale je důležité pro údržbu krajiny a proto je třeba zajistit jeho pokračování.  

                                                
4 Jedná se o oblast kolem Neziderského jezera na hranici s Maďarskem, která zůstává v LFA až do 

předpokládané redefinice LFA po roce 2010. 
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Přes zmíněnou značnou míru specifičnosti dílčích kritérií pro vymezení tohoto typu 

LFA, lze vysledovat jisté obecné charakteristiky, které jsou společné pro více členských států 

(viz tabulku 10).  

 
Tab. 10 - Společná kritéria pro vymezení oblastí se specifickými omezeními 

Kritérium Členské státy EU 
Ostrovní poloha Dánsko, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, 

Spojené království 
Půdní a hydrologické 
podmínky 

Česká republika, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, 
Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko, 
Spojené království, Malta  

Klima Irsko, Španělsko, Slovinsko, Finsko, Spojené království 
Citlivost životního prostředí, 
ochrana krajiny  

Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Finsko, Švédsko 

Socio-ekonomické faktory Estonsko, Finsko 
Regiony v blízkosti hranic EU Estonsko, Řecko, Kypr, Rakousko 
Pramen: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006 
 

Pokud jde o postavení České republiky mezi zeměmi EU, z výše uvedeného přehledu 

společných charakteristik kriterií pro vymezení oblastí se specifickými omezeními je patrné, 

že vymezuje oblasti se specifickými omezeními jako většina států EU na základě 

charakteristik týkajících se půdních a hydrologických podmínek.  

5.2 Kriteria na úrovni farmy 

5.2.1 Kriteria zakotvená v legislativě EU 

V zájmu dosažení cílů politiky LFA vymezených článkem 13 nařízení Rady 

(ES)1257/1999 byla nadefinována kritéria pro určení oprávněnosti zemědělského podniku 

k pobírání podpory LFA. Článek 14 odst. 2 uvedeného nařízení definuje příjemce podpory 

jako farmáře, kteří hospodaří na stanovené minimální rozloze půdy, zaváží se zemědělsky 

hospodařit minimálně po dobu pěti let od poskytnutí první podpory a uplatňují „Zásady 

správné zemědělské praxe“ v souladu s ochranou životního prostředí a krajiny.  

První dvě jmenovaná kritéria jsou zacílena na udržení kontinuity obhospodařování 

zemědělské půdy v zájmu zajištění údržby krajiny a životaschopnosti venkovských oblastí. 

Jednotlivé členské státy si stanovily rozdílné limity minimální plochy kvalifikované pro LFA 

podporu. Rozpětí se pohybuje od 0,1 ha až po 10 ha, přičemž nejčastěji jsou aplikovány 

prahové hodnoty 1 až 3 ha. Konkrétní výše minimální výměry pro nárok na poskytování 

plateb LFA v jednotlivých členských zemích EU shrnuje tabulka 11.  
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Tab. 11 - Minimální výměra pro nárok na platby v jednotlivých zemích EU v programovém 
období 2000 -2006 

Minimální výměra [ha] Členské státy 
0,1124 Malta 

0,3 Kypr 
0,5 Nizozemsko, Portugalsko (kromě Madeiry - 0,15 ha) 
1 Estonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko 
2 Řecko, Španělsko (kromě Kanárských ostrovů – 1ha) , Itálie - některé regiony 
3 Belgie, Německo, Irsko, Francie, Lucembursko, Finsko, Spojené království - 

Skotsko a Severní Irsko, Itálie - některé regiony 
5 Česká republika5 (2ha u národních parků a chráněných krajinných území a 1ha pro 

ekologické zemědělství ), Dánsko 
6 Spojené království -Wales 

10 Spojené království -Anglie, Itálie – Sardinie, oblasti s chovem zvířat 
Pramen: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006 
 

Tato velká diferenciace je dokladem rozdílnosti struktury zemědělských podniků 

v jednotlivých členských zemích, politického přístupu jednotlivých zemí k problematice LFA 

a váhy opatření LFA mezi opatřeními plánů rozvoje venkova té které země. Např. ve 

Španělsku a Itálii se polovina zemědělských podniků nachází pod prahovou hodnotou 2 resp. 

3 ha [1]. Podpory zemědělství těchto zemí jsou ve větší míře než u nás věnovány na 

modernizaci výroby, zvyšování konkurenceschopnosti farem a zakládání skupin výrobců. 

Nařízení Rady (ES) 1698/2005 již povinnost stanovovat minimální výměru farmy pro nárok 

na podporu LFA neuvádí. 

Podmínka dodržování „Zásad správné zemědělské praxe“ byla zavedena v souladu 

s cílem politiky LFA ve smyslu zajištění trvalé udržitelnosti zemědělství a udržení kvality 

krajiny a životního prostředí. Smyslem „Zásad správné zemědělské praxe“ (Good Farming 

Practice, GFP) bylo respektování základní úrovně prokazatelných environmentálních 

standardů vypracovaných jednotlivými členskými státy v zájmu ochrany životního prostředí 

a prevence jeho poškození. „Zásady správné zemědělské praxe“ se mezi jednotlivými 

členskými státy lišily z hlediska zaměření a obecně byly odvozeny na základě již existujícího 

legislativního rámce v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotně obsahovaly povinnost 

dodržovat závazky plynoucí z evropské, národní či regionální legislativy. Navíc některé země 

zahrnuly dodatečné povinné nebo doporučené požadavky. Jednalo se například o používání 

anorganických hnojiv, skladování hnojiv, rozmetání odpadů na zemědělské půdě, půdní 

a krajinný management, střídání plodin, nadměrné spásání porostů apod.  

                                                
5 Od roku 2007 je to 1 ha TTP v LFA. 
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Z uvedeného vyplývá velmi široký rozsah standardů správné zemědělské praxe. 

K hlavním obecným tématům zahrnutým v „Zásadách správné zemědělské praxe“ 

jednotlivých členských států patří používání pesticidů, zavlažování (státy u Středozemního 

moře), půdní management, výživa, živočišná výroba, biodiversita a krajina. Detailnější pohled 

přináší tabulka 12.  

 
Tab. 12 - Hodnocení „Zásad správné zemědělské praxe“ v jednotlivých zemích EU 15 

Témata 
GFP 

BE-
Flandry 

BE-
Valonsko DK DE GR ES FR IE IT LU NL AT PT FI SE UK 

Půda + ! + + ! + + + + - - + ! + - + 
Používání 
vody – 
zavlažování 

- - - - ! ! ! - - - - - ! - - - 

Hnojení ! ! ! ! + + ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Pesticidy ! ! ! ! + ! + + ! ! ! ! + ! ! ! 
Pastviny - + - - + + ! ! - ! - - + - - ! 
Odpady - + + - + + + + + + + - + + - + 
Biodiversita 
a krajina + + + - ! + + ! - + - + + + + ! 
vysvětlivky: + = téma zahrnuto v GFP, - = téma nezahrnuto v GFP, ! = téma s vysokou prioritou 
Převzato: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006 
 

Při hodnocení „Zásad správné zemědělské praxe“ bylo konstatováno, že šíře 

uvažovaných standardů GFP komplikuje provádění místních kontrol jejich dodržování [4]. 

Závěrem je nezbytné poznamenat, že záležitost dodržování těchto „Zásad správné zemědělské 

praxe“ formálně pozbývá na platnosti rokem 2007 a dále bude požadováno dodržování 

podmínek cross compliance (článek 51 nařízení Rady (ES) 1698/2005).  

5.2.2 Specifická kriteria způsobilosti farmy  

Kromě kritérií výše zmíněných si většina členských států definuje svá specifická 

kritéria pro vymezení oprávněných oblastí, která zahrnují například věk zemědělců, trvalé 

bydliště zemědělců, výši rodinného příjmu, výši příjmů nezávislých na zemědělské činnosti, 

typ rostlinné a živočišné výroby, minimální/maximální hustotu chovaných zvířat apod. 

Problematika specifických kritérií úzce souvisí i s diferenciací plateb. Specifická kriteria 

způsobilosti pro nárok na platby LFA na úrovni farmy pomáhají lépe zacílit podpory k plnění 

cílů opatření v dané zemi.  

Jako příklad kritérií na úrovni zemědělského podniku v jednotlivých členských zemích 

je možné uvést požadavek na určitou strukturu výroby příjemce podpory. V Anglii a ve 

Walesu mohou podporu nárokovat pouze farmy s chovem skotu a ovcí, ve Francii jsou plně 
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podporovány farmy chovající krávy s tržní produkcí mléka pouze v horských oblastech, 

v „Ostatních“ LFA jsou farmy produkující mléko z podpor vyloučeny. V Rakousku je vyšší 

podpora přiznávána pro farmy chovající skot.  

Dalším kriteriem způsobilosti je kritérium věku farmáře, které aplikuje např. Francie, 

a to ve smyslu absence podpory farmářů starších 65 let. Také Řecko specificky zohledňuje 

věk farmářů ve prospěch mladých farmářů. Zvýhodňuje navíc ještě i vzdělání farmáře 

(držitele tzv. „Zeleného certifikátu“). 

Ve Španělsku a některých dalších státech musí mít příjemce trvalé bydliště v obci, kde 

se nachází oprávněná ploch a nebo v obci sousedící. Kriteriem způsobilosti na úrovni farmy je 

i omezení plateb v závislosti na velikosti farmy uplatňované v řadě zemí EU.  

5.3 Zhodnocení klasifikace LFA 

Od doby zavedení podpor LFA došlo v Evropské unii k četným změnám v oblasti jejich 

vymezování. V Německu došlo k zásadní změně v roce 1986, kdy byla rozšířena podpora 

jiných než horských oblastí z tzv. centrálních oblastí a zvýšena byla prahová hodnota (LVZ 

skóre) pro klasifikaci oblasti jako „Ostatní“ LFA. V Irsku byla kritéria LFA mezi lety 1976 

a 1996 podrobena revizi pětkrát, čímž došlo k jejich redukci a zjednodušení (např. zavedení 

kritérií příjmu na pracovníka farmy, hustoty zvířat či kritéria vztahujícího se k obdělávané 

ploše). Zvýšila se míra komplexnosti vynětím malých oblastí se specifickými omezeními 

z podpory, jsou-li obklopeny územím bez znevýhodnění. Ve Španělsku byly výrazné změny 

zaznamenány u typu oblastí se specifickými omezeními. Vyšší restriktivnost kritérií a jejich 

zaměření na oblasti národních parků a jejich okolí znamenala pokles celkové výměry tohoto 

typu LFA. V Nizozemsku byl zaznamenán podstatný nárůst ploch LFA v důsledku značné 

flexibility kritérií, který je dáván do souvislosti se zájmem státu na zvýšení podílu zemědělců, 

kterým jsou poskytovány podpory za účelem údržby kulturní krajiny. Ve Spojeném království 

byly v 80. letech do podpory vedle tzv. „Vážně znevýhodněných“ oblastí (Severely 

Disadvantaged Areas) zahrnuty i „Znevýhodněné“ oblasti (Disadvantaged Areas), a to na 

základě obdobných kritérií (podíl travních porostů, příjem farmy, hustota obyvatel, hustota 

zvířat), ale při použití nižších prahových hodnot [3].  

Z hlediska hodnocení kritérií a jejich vývoje je zřejmé, že pozitivně lze hodnotit jen 

takové změny, které mají za následek přesnější definici, jednoznačnost a snazší měřitelnost 

jednotlivých kritérií a jejich důslednější navázání na reálná omezení zemědělství. Podle 
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Studie IEEP [4] nelze tendenci ke zvyšování výměry LFA v členských státech od roku 1975 

vysvětlit záměrem přesněji zohlednit reálná omezení. To by znamenalo, že závažnost 

skutečných omezení byla v minulosti soustavně podceňována. Naopak, obecně lze u kritérií 

vztahujících se k přírodním podmínkám očekávat, že se jejich úroveň pro danou oblast 

v průběhu let nemění. Časem se mění mnohem více skutečnost popisovaná socio-

ekonomickými kritérii. Změny v klasifikaci byly činěny jednoznačně v zájmu zvyšování 

celkové plochy LFA, ale již ne v podobě vyjímání takových oblastí z LFA, kde příslušná 

omezení (zejména socioekonomická) v průběhu času pominula.  

V souvislosti s problematikou vymezení LFA je již několik let diskutována otázka 

míry konzistentnosti kritérií mezi jednotlivými členskými státy, tj. míry homogenity jejich 

interpretace. Kritéria pro vymezení horských LFA jsou obecně zřetelná a vztahují se 

k nadmořské výšce, svažitosti, kombinace těchto dvou ukazatelů nebo zeměpisné poloze 

oblastí. Konzistentnost interpretace těchto kritérií je zajištěna, ačkoli některé státy neuplatňují 

všechna kritéria a je zde i určitá odůvodnitelná míra diferenciace výše aplikovaných 

prahových hodnot.  

Co se týká kriteriálního vymezení „Ostatních“ LFA podle půdních podmínek 

a produktivity zemědělství, paleta kritérií je velmi široká a přes jistou míru společného 

vymezení (hektarový výnos či příjem na pracovní jednotku nižší než 80 % národního 

průměru) je řada kritérií výhradní záležitostí jednotlivých členských států (indikátory kvality 

půdy). Další problém představuje soulad kritérií s realitou, diskutovaný např. 

u demografických kritérií.  

V souvislosti se zvyšováním podílu „Ostatních“ LFA se skutečnost, že jejich 

klasifikace se oproti ostatním kategoriím LFA ne vždy zakládá na aplikaci jednoznačných 

a porovnatelných měřítek, stala předmětem zájmu kontrolních institucí EU [13] a následně 

i Komise. Navíc některá z kritérií pro tuto kategorii LFA (zvláště demografická kritéria) již 

nadále nerespektují hlavní cíle LFA (péče o životní prostředí, půdu a krajinu), neboť byla 

převzata z období, kdy LFA byla klasifikována na základě potřeb, které jsou dnes řešeny 

specifickými opatřeními podpory rozvoje venkova (udržení osídlení a zaměstnanosti na 

venkově je řešeno opatřeními třetí osy EAFRD). Dax [1] v této souvislosti nastoluje otázku 

udržitelnosti kritérií používaných k vymezení LFA a poukazuje na potřebu jejich revize 

a posléze redefinice tak, aby respektovala možnosti trvale udržitelného využívání půdy, 

environmentální a sociální cíle ve smyslu zajištění životaschopnosti venkovských oblastí.  
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Velké množství různých a často lokálně specifických kritérií je užito pro vymezení 

oblastí se specifickými omezeními, což vyplývá i ze samotného názvu tohoto typu LFA, 

a proto v tomto případě nelze předpokládat výraznější shody v rámci jednotlivých zemí EU.  
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6. ROZSAH LFA V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 
Studie IEEP [4] konstatuje, že podíl zemědělské půdy klasifikované jako LFA se 

zvýšil ze 33 % v roce 1975 (EU-9) na 54 % v roce 2005 (EU-15), kdy na původní EU-9 

připadá 42 %. Od roku 1998 zaznamenávají zejména „Ostatní“ LFA relativní nárůst 

důležitosti, zatímco v případě horských oblastí LFA jejich podíl na vymezených LFA spíše 

klesá. V Německu se významně na struktuře podporovaných LFA projevilo opětovné 

sjednocení Německa v roce 1990. Do roku 1996 proběhlo celkem pět revizí LFA v Irsku. 

Zajímavé jsou výsledky těchto revizí, přesněji řečeno postupné zvyšování rozsahu LFA 

v Irsku během těchto revizí.  

Tab. 13 - Změny rozsahu LFA během revizí v Irsku: 

Rok Přidaná výměra (ha) Celkem LFA (ha) % z celkové výměry země 
1975   3 983 410 57,8 
1976 32 426 4 015 837 58,3 
1981 61 354 4 076 374 59,1 
1985 171 764 4 249 761 61,7 
1991 777 086 5 027 039 72,9 
1996 128 397 5 155 438 74,8 

Pramen: http://www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=areasofi/categories/default.xml  
 

Dále je nutné podotknout, že se do struktury a rozsahu jednotlivých typů LFA oblastí 

promítlo též rozšíření členské základny v roce 2004, neboť LFA v zemích EU10 mají spíše 

charakter jiných než horských oblastí LFA (Polsko, pobaltské státy).  

Téměř všechny členské státy vykazují setrvalý nárůst ploch klasifikovaných jako LFA. 

Členské státy mohou být dle tempa růstu ploch v LFA rozlišeny na dvě skupiny, a to na státy 

expanzionistické a na státy spíše upevňující rozsah svých LFA. První skupinu tvoří státy, 

které od roku 1975, resp. od doby svého vstupu do EU, vykázaly více než 10 % nárůst ploch 

zařazených do LFA. Do této skupiny lze zařadit kromě Irska ještě Německo (nárůst o 21 %, 

včetně připojení bývalé NDR), Nizozemsko (o 11%), Řecko, Španělsko, Francii, Portugalsko 

a Spojené království. Vyšší stabilitu výměry LFA oblastí vykázala Belgie, Rakousko, 

Lucembursko, Švédsko nebo Finsko.  

Zastoupení LFA v zemích EU bylo porovnáno na základě statistických informací, 

uvedených ve zprávě, hodnotící rozvoj venkova EU a vydané DG - AGRI v roce 2006 [14]. 

Zastoupení LFA je uvedeno k počátku programového období 2000 – 2006, v zemích EU15 k 

roku 2000, v zemích EU10 k roku 2004. Podíl jednotlivých zemí na celkové ploše LFA v EU 

je zobrazen v grafu 6. 

 

http://www.agriculture.gov.ie/index.jsp?file=areasofi/categories/default.xml
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Graf 6 - Procentické zastoupení LFA jednotlivých zemí na celkové výměře LFA v EU 

DE
9%

LT
1%

EL
4%

CZ
2%

LV
1%

ES
23%

IE
3%

IT
9% FR

15%

AT
3%

Ostatní
2%UK

9%

PL
9%

SE
2%

PT
4%

FI
2%SK

1%

HU
1%

 
Pramen: Rural Development in the European Union Statistical and economic information Report 2006 (European Commission  

DG-AGRI), Eurostat (2000, 2003); vlastní výpočty 
 

Z hlediska výměry zemědělské půdy v méně příznivých oblastech prvenství náleží 

Španělsku s 21 mil. ha z. p., následuje Francie s 13 mil. ha z. p., Německo s 8,5 mil. ha z. p. 

a Polsko s 8,3 mil, ha z. p. zařazenými v LFA. Česká republika s 1,8 mil ha z. p. v LFA je na 

dvanáctém místě v pořadí a podílí se na LFA Evropské unie 2 %. Výměry LFA v zemích 

EU 25 jsou zobrazeny v grafu 7.  
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Graf 7- Výměra zemědělské půdy v LFA v zemích EU v tis. ha  
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Pramen: Rural Development in the European Union Statistical and economic information Report 2006 (European Commission  

    DG-AGRI), Eurostat (2000, 2003); vlastní výpočty 
 

Česká republika je z hlediska výměry jednotlivých kategorií v případě horských oblastí 

srovnatelná přibližně se Slovenskem (výměra horských LFA Slovenska je o necelých 

100 tis. ha nižší), v případě „Ostatních“ LFA s Litvou a výměra oblastí se specifickými 

omezení České republiky je téměř shodná s Itálií. 

V tabulce 14 je uveden procentický podíl jednotlivých typů LFA na zemědělské půdě 

v zemích Evropské unie pro programové období 2000 - 2006 (v zemích EU10 pro období 

2004 – 2006). 
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Tab. 14 - Struktura LFA v zemích EU pro programové období 2000 – 2006 v % zemědělské 
půdy. 

Členský stát Horské LFA "Ostatní" LFA Oblasti se specifickými 
omezeními 

Mimo LFA 

Belgie 0 19,9 0,5 79,6 
Česká republika 14,6 29,0 6,8 49,6 
Dánsko 0 1,1 0 98,9 
Německo 1,9 46,5 1,2 50,4 
Estonsko 0 34,5 5,3 60,2 
Irsko 0 52,4 0,4 47,2 
Řecko 56,4 21,8 4,5 17,3 
Španělsko 31,8 46,4 3,1 18,7 
Francie 14,4 27,7 1,9 56,0 
Itálie 31,0 18,4 1,6 49,0 
Kypr 9,0 63,6 17,9 9,5 
Lotyško 0 72,7 0 27,3 
Litva 0 42,9 0,8 56,3 
Lucembursko 0 100 0 0 
Malta 0 0 100 0 
Maďarsko 0 8,7 10,5 80,8 
Nizozemsko 0 0 11,1 88,9 
Rakousko 59,0 7,7 8,6 24,7 
Polsko 1,2 48,1 1,9 48,8 
Portugalsko 26,7 56,1 3,9 13,3 
Slovinsko 55,2 4,2 14,5 26,1 
Slovensko 19,9 16,0 14,3 49,8 
Finsko 52,2 21,4 26,5 0 
Švédsko 11,2 30,0 10,8 48,0 
Spojené království 0 47,1 0 52,9 
EU15 18,4 36,4 5,3 53,5 
EU25 15,4 35,6 3,2 44,9 
Pramen: Rural Development in the European Union Statistical and economic information Report 2006 (European Commission 

DG-AGRI) 
 

Česká republika patří mezi země s významným podílem zemědělské půdy v horské 

oblasti. Nejvyšší podíl horských oblastí na zemědělské půdě vykazuje Rakousko (59 %), 

Řecko (56,4 %) a Slovinsko (55,2 %). Jen 1 – 2 % z. p. v horské oblasti je v Polsku 

a v Německu. Země, kde v zastoupení LFA dominují „Ostatní“ LFA jsou Spojené království, 

Litva a Lucembursko (tam je do kategorie „Ostatní“ LFA je zahrnut veškerý zemědělský 

půdní fond). Téměř veškeré LFA patří do typu „Ostatní“ také ve dvou z velkých členských 

států a to v Polsku a Německu, dále pak v Irsku, Belgii, Lotyšsku, Estonsku. Do typu LFA se 

specifickými omezeními je zahrnuta veškerá zemědělská půda na Maltě, vysoký podíl tohoto 

typu vykazuje dále Finsko (26,5 %) a Kypr (17,9 %).  

Z hlediska procentického zastoupení LFA na zemědělském půdním fondu vykazují 

Finsko, Lucembursko a Malta 100 % podíl. Nad 80 % zemědělské půdy je vymezeno jako 

méně příznivé oblasti na Kypru, v Portugalsku, Španělsku a Řecku. Naopak minimální podíl 
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LFA na zemědělské půdě je v Dánsku (1,1 %), podíly do 20 % vykazuje Nizozemsko, 

Maďarsko a Belgie. Procentické zastoupení LFA v zemích EU 25 je zobrazeno v grafu 8. 

Země jsou seřazeny podle zastoupení horské oblasti .  

Česká republika se zastoupením oblastí LFA 50,4 % zemědělské půdy (HRDP ČR 

2004 – 2006) zařadila nad průměr EU 15 a pod průměr EU 25. Přibližně stejný podíl LFA na 

zemědělské půdě vykazuje Německo, Polsko, Itálie a Švédsko. Z hlediska podílu jednotlivých 

kategorií LFA je Česká republika v podílu horských oblastí na z. p. srovnatelná s Francií, 

rovněž podíl výměry „Ostatních“ LFA je podobný jako ve Francii.  
 
Graf 8 - Procentické zastoupení oblastí LFA na zemědělské půdě v zemích EU 
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Pramen: Rural Development in the European Union Statistical and economic information Report 2006 (European Commission 

DG-AGRI), Eurostat (2000, 2003); vlastní výpočty 
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7. PLATBY LFA V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 
Podobně jako samotná kritéria pro vymezení jednotlivých kategorií LFA vykazují 

i podmínky pro poskytování plateb LFA vysoký stupeň diferenciace mezi jednotlivými 

členskými státy v závislosti na individuální modifikaci evropské legislativy. 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.  

7.1 Metodologické aspekty stanovování plateb 

Platby LFA odrážejí spojitost mezi politickými cíli (tj. pokračování udržitelné formy 

hospodaření na zemědělské půdě) a mezi nevýhodami způsobenými omezeními přírodního 

charakteru. Totéž omezení může nabývat různých podob v různých podmínkách a tato 

diferenciace by měla být v platbách reflektována. Při stanovování výše plateb by měla být 

uvažována rozdílnost dopadů jednotlivých omezení na hospodářskou praxi farmářů ve smyslu 

např. nízkých výnosů, nutnosti dodatečných nákladů v důsledku nezbytnosti využití speciální 

mechanizace nebo omezení možnosti pěstovat některé plodiny.  

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 by 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.  

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. Jednou z klíčových záležitostí při stanovování výše plateb 
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LFA jsou i možnosti provozování dalších nezemědělských aktivit v daném venkovském 

prostoru. Při stanovování a posuzování výše plateb je 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.  

Neméně důležitým aspektem, který státy EU berou v úvahu při stanovování výše 

plateb je kontext s ostatními poskytovanými podporami a hledání vzájemné synergie. 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. V některých zemích nebylo možné konkrétní 

postup výpočtu plateb LFA definovat vůbec.  

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

užívané datové základny pro jejich odvození je uveden v tabulce 15. 
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Tab. 15 - 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 

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.  

Důležitým momentem určujícím konečnou úroveň sazeb je objem prostředků státního 

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



63 

míra spolufinancování z prostředků EU. Např. v Estonsku sazba na ha nepřekračuje minimum 

25 EUR na hektar stanovené nařízením Rady (ES)1257/1999. Jako zdroj dat jsou ve většině 

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

a nákladových položek atd. 

Česká republika podobně jako většina členských států uplatňuje kvantitativní metody 

stanovení výše plateb LFA v kombinaci s metodami, u nichž není možné přesně specifikovat 

jejich mechanismus z hlediska míry kvantity a kvality. Jako datové základny pro kalkulaci 

výše základních sazeb LFA Česká republika využila údaje ze sítě testovacích podniků FADN 

v kombinaci s normativy a zvolila meziregionální srovnání ekonomických ukazatelů 

s oblastmi mimo LFA.  

Proces stanovování výše plateb LFA v jednotlivých zemích EU úzce souvisí 

s problematikou diferenciace plateb. V některých případech země při určování úrovně plateb 

zdůrazňují územní aspekty, což je i případem České republiky, kde je výše plateb odvozována 

přímo z rozdílů nákladové a příjmové situace mezi jednotlivými typy LFA. Tento přístup však 

představuje vnitřně provázaný základ pro stanovení výše plateb pouze na regionální či 

národní úrovni. Druhou skupinou jsou země uplatňující spíše historické hledisko ve smyslu 

stanovení aktuální výše plateb v závislosti na jejím vývoji v minulých obdobích (např. 

Francie). Tento způsob na jedné straně zaručuje farmářům větší stabilitu, na straně druhé však 

představuje riziko možné institucionalizace plateb a odklonu od původního zaměření [4].  

Neurčitost metod 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. Přibližné je 

i samotné vyjádření jednotlivých omezení v peněžních jednotkách. 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. 

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. V některých případech dochází k nejasnostem ve vztahu k cílům opatření. 
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Základní cíl politiky LFA v podobě pokračování zemědělské produkce v LFA se totiž stal 

cílem i jiných opatření, která upřednostňují určité typy hospodaření na úrovni národní nebo 

regionální. Z tohoto pohledu se zdůrazňuje nezbytnost zjednodušení samotného cílového 

zaměření jednotlivých podpor rozvoje venkova včetně plateb LFA.  

7.2 Celkový finanční rámec opatření LFA  

Rozdělení celkové sumy veřejných prostředků v plánech rozvoje venkova mezi 

jednotlivá opatření odráží do určité míry strategii jednotlivých zemí v oblasti podpor 

zemědělství a venkova. Jediné povinné opatření, které v programovém období 2000 – 2006 

musely země EU podporovat, byla agroenvironmentální opatření.  

V tabulce 16 je uvedeno plánované rozdělení výdajů na programy rozvoje venkova 

celkem za roky 2000 až 2006 u vybraných zemí EU, u nových členů pak součet za roky 

2004 až 2006.  

Tab. 16 - Plánovaná alokace výdajů na programy rozvoje venkova období 2000 až 2006 (%) 

Země LFA 
Předčasný 
odchod do 
důchodu 

Agroenvironmentální 
opatření Zalesňování Ostatní 

opatření 

Rakousko 28,6 0,0 54,3 0,2 16,9 
Německo 11,1 0,1 26,2 1,1 61,5 
Francie 17,2 2,3 13,9 0,7 65,9 
Řecko 16,4 19,7 6,9 2,8 54,2 
Španělsko 4,8 2,8 9,5 7,0 75,9 
Finsko 51,0 5,7 28,9 1,0 13,4 
Anglie 31,1 0,0 35,9 7,5 25,5 
Skotsko 59,2 0,0 22,0 16,9 1,9 
Wales 56,1 0,0 31,6 2,5 9,8 
Švédsko 15,8 0,0 40,8 0,0 43,5 
Irsko 29,9 14,0 36,7 13,0 6,9 
Polsko 27,2 17,9 9,6 2,8 42,5 
Maďarsko 10,8 2,6 40,8 10,6 35,2 
Slovensko 50,5 0,0 13,3 0,8 35,5 
Litva 24,2 21,0 10,2 4,4 39,9 
Estonsko 18,3 0,0 30,4 5,7 45,5 
Česká republika 44,9 1,3 49,4 3,0 1,4 
Pramen: Plány rozvoje venkova 2000-2006, u nových členů 2004-2006, vlastní propočty 
 

V grafu 9 je porovnán podíl LFA na celkové výměře z. p. daného státu a podíl prostředků 

na platby LFA na celkových prostředcích v programu rozvoje venkova daného státu. Je 

zřejmé, že 45 % podíl v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR 2004 -2006 učinil 

z plateb LFA velmi významné opatření. Vyšší byl podíl prostředků na LFA na prostředcích 
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plánu rozvoje venkova jen na Slovensku a ve Finsku, které však má jako méně příznivé 

označeno celé území státu a ze zemí Spojeného království pak ve Skotsku a Walesu. 

Další země EU alokují do LFA nepoměrně nižší procento výdajů, a to i při vyšším 

podílu LFA na zemědělské půdě (Rakousko, Řecko, Španělko) nebo s ČR srovnatelným 

podílem (Polsko, Švédsko, Irsko, Německo). Tyto země alokují relativně více prostředků 

např. do environmentálních opatření, do podpory odbytu, poradenství, zakládání skupin 

výrobců, marketingu, alternativního využívání zemědělské půdy a dalších. 

 
Graf 9 - Podíl výdajů na LFA na celkových výdajích plánů rozvoje venkova 2000 – 2006 

v porovnání s podílem LFA na zemědělské půdě 
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Pramen: Rada 2005, Plány rozvoje venkova 2000-2006, u nových členů 2004-2006, vlastní propočty 
 

V grafu 10 je znázorněno, jak se jednotlivé země EU 25 podílejí na celkové sumě 

vyplácených plateb LFA. Polovina plateb LFA připadá na čtyři země, a to Francii, Finsko, 

Německo a Rakousko. Jedenáct zemí s nejnižšími objemy prostředků na platby LFA 

představuje jen 6 % z celkového objemu dotací ve formě plateb LFA za EU 25 (Kypr, 
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Estonsko, Malta, Dánsko, Belgie, Nizozemsko, Lotyšsko, Slovinsko, Maďarsko, 

Lucembursko, Švédsko).  
 
Graf 10 - Podíl plateb LFA jednotlivých zemí EU na celkových platbách LFA EU25  
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Pramen: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006 
Pozn.: Ostatní = součet zemí s podílem na celkové výměře LFA menším než 1%, tj. Belgie, Dánsko, Estonsko, Kypr, 

Lucembursko, Malta, Nizozemí a Slovinsko 
 

Graf 10 ovšem představuje platby LFA z hlediska příjmů zemědělců dané země. 

Celkové výdaje na opatření LFA z rozpočtu EU do jednotlivých zemí jsou silně ovlivněny 

ekonomickou situací daných zemí a dohodnutou mírou spolufinancování opatření z národních 

zdrojů a z prostředků EU. V nově vstoupivších zemích včetně ČR je většina území zařazena 

do Cíle 1 strukturální politiky EU, to znamená mezi regiony, kde hrubý domácí produkt na 

obyvatele je nižší než 75 % průměru EU. V těchto zemích mohla být opatření programů 

rozvoje venkova spolufinancována až z 80 % ze zdrojů EU. Průměrný roční objem veřejných 

zdrojů na financování opatření LFA plánovaný pro období 2000 – 2006 ( za země EU 10 

průměr za roky 2004 – 2006) u vybraných zemí EU je znázorněn na grafu 11, který ukazuje 

rozdíly v podílu spolufinancování opatření LFA ze státního rozpočtu mezi jednotlivými 

zeměmi EU. Vyspělé a bohaté země EU financují opatření LFA převážně ze zdrojů vlastního 

rozpočtu např. Spojené království z 84 % , Nizozemsko a Lucembursko ze 75 %. Více než 60 

% celkového objemu prostředků pro platby LFA poskytují ze státního rozpočtu i Finsko (69 

%) a Řecko (66 %), dále pak Rakousko, Německo a Švédsko. Země EU 15 se podílejí svým 

rozpočtem na spolufinancování LFA mezi 49 – 60 %, kromě Portugalska, které se svým 

podílem spolufinancování ze státního rozpočtu jen 23 % přibližuje skupině zemí EU 10 se 

spolufinancováním ve výši 20 % .  
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Graf 11 - Roční objem prostředků na financování opatření LFA ve vybraných zemích EU  
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Pramen: Plány rozvoje venkova 2000 – 2006, země EU 10 roky 2004 -2006 

7.3 Výše plateb LFA  

7.3.1 Platby LFA na hektar zemědělské půdy 

Rozdíly v systému poskytování plateb i ve struktuře podniků se odrážejí v rozdílech 

celkové výše plateb jak v přepočtu na podporovaný podnik, tak na podporovaný ha půdy. 

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 se pohybuje v rozpětí od 16 EUR na hektar 

oprávněné plochy v LFA 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 17. Při tomto hodnocení je třeba vzít v úvahu, že v roce 2004 řada zemí EU 10 

nevyplatila podporu LFA všem potenciálním příjemcům a to pro různé problémy 

s administrativou, schvalováním svých plánů rozvoje venkova, pro nepřipravenost příjemců 

apod.  
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Rozdíly v průměrné platbě na hektar vyjadřují míru přírodního znevýhodnění, priority 

zemědělské politiky a celkovou ekonomickou sílu dané země. 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) jsou 

platby na ha obecně nižší než v České republice, kde oprávněnou plochou jsou jen ha travních 

porostů.  
 
Tab. 17 - 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 

zkreslení přispívá míra, v jaké je v té které zemi uplatňováno snižování sazeb na plochu, 

přesahující stanovený práh výměry. Jako příklad lze uvést porovnání konkrétních sazeb plateb 
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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) plochy podniku. 

 
Tab. 17 - Sazby vyrovnávacích příspěvků na ha travních porostů v České republice 

LFA Kč / 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.18 - Základní sazby vyrovnávacích příspěvků na ha zemědělské půdy na Slovensku 

LFA EUR /ha z. p. 
Horské oblasti 66,60 
Ostatní LFA 34,56 
Oblasti se specifickým znevýhodněním 22,77 
Pramen: Plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004 -2006, MPSR, Bratislava, 2003  
 

Průměrná platba LFA na hektar na Slovensku je 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).  

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. Oprávněná plocha na kterou byly 

vyplaceny platby LFA tvoří v Polsku 60 % zemědělské půdy v LFA. V této zemi má značný 

počet hospodářství výměru nižší než stanovené minimum. Jednotlivé základní sazby na ha 

jsou v Polsku vyšší než na Slovensku a nižší než v ČR (tab. 19). 
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Tab. 19 - Základní sazby vyrovnávacích příspěvků na ha zemědělské půdy 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 mezi 

zeměmi EU jsou znázorněny v grafu 12.  

Graf 12 - Průměrná platba LFA na hektar oprávněné plochy v roce 2004 [EUR] 
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Pramen: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006 

Velká diferenciace mezi zeměmi EU z hlediska průměrné sazby na hektar oprávněné 

plochy je provázena i velkou rozmanitostí počtu úrovní sazeb užívaných v jednotlivých 
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zemích pro platby LFA. Přehled o minimální a maximální sazbě a počtu sazeb plateb LFA 

v jednotlivých zemích přináší tabulka 20.  

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. 20 - Platby LFA v zemích EU v roce 2004 – minimální a maximální hranice 

Členský stát Minimální sazba 
[EUR/ha] 

Maximální sazba 
[EUR/ha] 

Počet sazeb 

Belgie* 122 200 2 základní + doplňkové 
Česká republika 89 174 5 
Dánsko 58 58 1 
Německo 25 200 faremně specifické 

úrovně 
Estonsko 25 25 1 
Irsko 76 102 3 
Řecko* 55 140 9 + doplňkové 
Španělsko* 45 120 3 + doplňkové 
Francie* nedefinováno nedefinováno regionální odstupňování 

vzhledem k národnímu 
průměru + doplňkové 

Itálie 3 800 28 výší plateb + 16 
úrovní 

Kypr nedefinováno 250 2 úrovně (+ % redukce) 
Lotyško 26 64 6 
Litva 56 89 3 
Lucembursko* 51 150 4 + doplňkové 
Malta 250 250 1 
Maďarsko 11 86 2 (+ % redukce) 
Nizozemsko 94 94 1 
Rakousko** 45 1170 faremně specifické 

úrovně + doplňkové 
Polsko 40 71 3 (+ % redukce) 
Portugalsko 5 750 24 
Slovinsko 25 202 5 
Slovensko 21 115 18 
Finsko 150 210 3 
Švédsko 39 267 12 
Spojené království* 10 69 20 + 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 
**) v Rakousku se jedná o teoretické, nikoli skutečné limity 
 

Při hodnocení výše plateb je velmi obtížné najít u zemí, vykazujících obdobné 

hodnoty, společný jmenovatel. Nejvyšší úroveň průměrných plateb na hektar vykazují Malta, 

Finsko a Rakousko (nad 175 EUR/ha). V těchto zemích je podíl zemědělské půdy 

kategorizované v LFA vysoký (70-100 %), což je dáno nepříznivými klimatickými 
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podmínkami nebo horskou polohou převahy území LFA. Délka vegetačního období se zvláště 

v Rakousku a Finsku pohybuje pod 200 dny za rok a v některých obzvláště nepříznivých 

oblastech je ještě nižší  

Druhým extrémem jsou země, kde úroveň podpory LFA je relativně nízká (15 až 

55 EUR/ha), jako např. Španělsko, Estonsko. Lotyšsko, Švédsko, Spojené království, Litva 

a Polsko. V této skupině zemí se nacházejí některé nové členské státy, kde k hlavním 

faktorům stanovení výše plateb je nutné přičíst nižší zdroje státního rozpočtu, věnované 

zemědělství ve srovnání s bohatšími zeměmi EU 15.  

7.3.2 Platby LFA na podnik 

Z hlediska výše plateb LFA poskytovaných na podnik z údajů za rok 2004 vyplývá, že 

nejvyšší průměrné platby v přepočtu na podporovaný podnik byly vyplaceny na Slovensku, 

dále pak v České republice a Lucembursku. Porovnání průměrných plateb na podpořený 

podnik v zemích EU 25 je znázorněno v grafu 13.  

Také údaj o průměrné platbě na podpořený podnik není velkým přínosem k porovnání 

jednotlivých zemí. Rozdíly v průměrné platbě na podnik mezi zeměmi jsou ovlivněny nejen 

závažností nepříznivých podmínek dané země, ale zejména různou velikostní strukturou 

podniků, uplatňováním nebo neuplatňováním snižování sazeb pro velké podniky nebo 

omezením maximální výměry plochy podniku na kterou je možné poskytovat platby, případně 

stanovením maximální platby na farmu.  
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Graf 13 - Průměrná výše plateb LFA na podnik v některých zemích (EUR) 
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Pramen: Podpora méně příznivých oblastí v zemích EU; výzkumná studie; Institut pro strukturální politiku, Praha 2006 
 
 

Nejmenší objem finančních prostředků připadající na farmu vykázaly Belgie a Malta. 

Z hlediska počtu podpořených podniků absolutně nejvyšší počet vykázalo Polsko s hodnotou 

520 136 podniků v roce 2004. Hranice 100 tisíc podpořených podniků byla významněji 

překročena v Německu, Španělsku a Portugalsku, v České republice bylo v roce 2004 

podpořeno 8,5 tisíce podniků. Struktura podpořených podniků ve smyslu počtu podniků 

v jednotlivých typech LFA koresponduje s celkovým charakterem LFA v zemích EU 25. 

Výjimku dle dostupných dat představuje pouze Francie, kde přes vyšší podíl zemědělské půdy 

klasifikované jako „Ostatní“ LFA bylo více podniků podpořeno v horských oblastech, což 

však koreluje s velikostní strukturou farem v této zemi. Údaje o počtech podpořených 

podniků a výši plateb na podnik za rok 2004 ve vybraných zemích EU jsou shrnuty 

v tabulce 21. 
 



74 

Tab. 21 - Počet podpořených podniků v roce a výše průměrné platby v roce 2004 

Počet podpořených podniků dle příslušných článků  
NR 1257/1999 

Členský stát 

18 
Horská 

obl 

19 
„Ostatní“ 

LFA  

20 
Specifická 
omezení 

16 
Environment. 

omezení 

Celkem 

Veřejné 
výdaje 

celkem (v tis. 
EUR) 

Průměrná 
kompenzační 

platba na 
podnik 

 (v EUR) 
Belgie 1)     1 832 3 457 5 289 2 005 379 
ČR 3 445 3 645 1 481   8 571 90 335 10 540 
Dánsko 0 606 0   606 1 539 2 540 
Německo 15 857 127 774 3 728 2 780 150 139 344000 2 291 
Estonsko 0 7 160 1 163   8 323 7 417 891 
Irsko   101 481     101 481 237 740 2 343 
Řecko 72 068 32 842 5 301   110 211 182 580 1 657 
Španělsko 49 561 75 376 3 506   128 443 132 581 1 032 
Francie 68 127 42 656 1 894   112 677 480 135 4 261 
Itálie 42 694 16 833     59 527 78 873 1 325 
Kypr 2)         10 890 -   
Lotyšsko   50 552     50 552 45 758 905 
Litva 2)         106 979 56 487 528 
Lucembursko   1 545     1 545 15 786 10 217 
Malta     5 864   5 864 2 223 379 
Maďarsko   0 0     25 000   
Nizozemsko     1 829   1 829 1250 683 
Rakousko  76 789 10 881 17 378   105 048 280 300 2 668 
Polsko 12 675 463 316 44 145   520 136 244 800 471 
Portugalsko2)         120 685 90 953 754 
Slovinsko 32 703 2 550 9 608   44 861 38 979 869 
Slovensko 1 961 1 567 1 497   5 025 70 845 14 099 
Finsko 39 701 14 437 14 690   68 828 423 826 6 158 
Švédsko 6 769 11 097 1 682   19 548 7 140 365 

Poznámka:1) Data za rok 2003;  2) jen za všechny typy LFA 
Pramen: Podpora méně příznivých oblastí v zemích EU; výzkumná studie; Institut pro strukturální politiku, Praha 2006 

 

Ze zemí EU-15 se podle výše plateb LFA na podnik Slovensku a České republice 

přibližuje jen Lucembursko, a to díky velikostní struktuře podniků s nezanedbatelným 

podílem větších farem. Vysoká platba na podnik ve Finsku pramení z vysokých sazeb 

příspěvků. V České republice je 75 % z. p. a na Slovensku 85 % z. p. obhospodařováno 

podniky o výměře vyšší než 500 ha z. p. (podle údajů Eurostatu - harmonizovaná data 

strukturálního šetření roku 2003). Vysoký podíl na výměře z. p. zaujímají podniky nad 500 ha 

z. p. i v některých dalších poskomunistických zemích ( Bulharsko, Rumunsko, Estonsko, 

Maďarsko) Ze zemí EU 15 je více než 20 % z. p. obhospodařováno podniky této velikosti ve 

Spojeném království, Portugalsku, Španělsku a díky tzv. novým spolkovým zemím 

i v Německu. Mezi země, kde takto veliké zemědělské podniky nejsou zastoupeny vůbec 

a nebo hospodaří na méně než 5 % z. p. dané země patří Finsko, Malta, Lucembursko, Belgie, 

Irsko, Řecko, Slovinsko, Nizozemsko, Kypr, Dánsko, Švédsko ale i Francie. Specifické 

postavení velkých podniků v postkomunistických zemích spočívá i v jejich roli 

v zaměstnanosti v zemědělství. Například ve Spojeném království připadá u podniků 

s výměrou nad 500 ha z. p. 0,3 pracovní síly na 100 ha z. p. ( v Polsku 0,4, ve Španělsku 0,6). 

V zemích kde byla zachována kolektivní forma hospodaření zaměstnávají velké podniky 



75 

nepoměrně větší počet pracovníků. V České republice je to 3,6 pracovní síly na 100 ha z. p. 

(na Slovensku 3,2, v Maďarsku 3,4, v Litevsku 3,8).  

Závěrem k posuzování výše plateb je nezbytné podotknout, že uvedená hodnocení 

představují vždy určité izolované hledisko. Udávají průměrnou výši vyplacených prostředků 

na podporu LFA ve vztahu k výměře zemědělské půdy oprávněné pro platby  nebo k počtu 

podniků hospodařících v méně příznivých oblastech při jejich průměrné velikosti. Pro 

porovnání výše plateb v jednotlivých zemích EU by bylo nutné vzít v úvahu mnoho dalších 

faktorů. Je to v prvé řadě samotný způsob aplikace opatření LFA v dané zemi, dále pak 

priority země v podpoře zemědělství a venkova, možnosti rozpočtu na jedné straně a životní 

úroveň obyvatel zkoumaného regionu na druhé straně. Takový komplexní pohled však 

přesahuje možnosti této studie. 

7.4 Kriteria diferenciace sazeb pro LFA platby. 

Konkrétní výše sazeb pro LFA platby se v jednotlivých členských zemích diferencuje 

podle řady kritérií. Výše sazeb může záviset na: 

− území, regionu, umístění farmy (např. klasifikace území podle typu LFA, 
specifikované zóny, bodová hodnota farmy podle její polohy) 

− velikosti farmy (platby na hektar se snižují v závislosti na velikosti farmy, je stanoven 
strop maximální výše platby nebo maximální rozsah hektarů, jež lze podpořit); 

−  typu produkce (je podpořena jen výměra věnovaná určité plodině, je uplatňována 
různá úroveň sazeb pro různé plodiny) 

− intenzitě výroby nebo různých environmentálních aspektech (limity nebo diferenciace 
v závislosti na hustotě zvířat, odlišná úroveň sazeb pro organické zemědělství nebo 
podle environmentálních kriterií) 

− struktuře, typu nebo příjmech farem (diferenciace mezi farmáři na částečný a plný 
pracovní úvazek, závislost na příjmové úrovni farem, vzdělání a věku farmáře) 

− integrace s ostatními opatřeními SZP apod.  
 

Tato diferenciace umožňuje doladění plateb v závislosti na specifických místních 

podmínkách a sledování dalších dodatečných cílů podpory LFA.  

Diferenciaci podle závažnosti omezení nepříznivými přírodními nebo specifickými 

podmínkami oblasti uplatňují všechny členské země. Aplikovány jsou v podstatě dva základní 
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přístupy. Země jako Anglie, Francie, Švédsko, Finsko, Slovensko, Polsko, pobaltské země 

uplatňují horizontální přístup k diferenciaci sazeb v závislosti na typu (kategorii, 

subkategorii,) vymezené LFA. Jsou to systémy s nižším stupněm diferenciace sazeb. K těmto 

zemím patří i Česká republika. Naopak země jako Rakousko a některé spolkové země 

Německa užívají vysoce propracovaný a složitý systém určení výše platby. Zvláště podrobná 

je diferenciace plateb pro horské farmy v Rakousku. Užívá detailní bodovací systém 

zohledňující konkrétní situaci farmy. Kalkulace klasifikačního systému je založena na 16 

indikátorech pro každou farmu, odráží vnitřní a vnější situaci, půdní a klimatické podmínky. 

 
Tab. 22 - Příklad sazeb vyrovnávacích příspěvků v Rakousku EUR / ha z. p. 

Farma se skotem Farma bez skotu 
  plocha 1 plocha 2  plocha 1 plocha 2  

základ 30,30 94,47 7,56 72,67 
100 bodů 175,65 132,26 43,89 101,74 
200 bodů 321,00 170,05 80,23 130,81 
300 bodů 466,34 207,84 116,57 159,88 
400 bodů 611,69 245,63 152,90 188,95 
Pramen: Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: Sonderrichtlinie zur Gewährung der 
Ausglaichszulage in Benachteiligten Gebieten im Jahr 2006. Wien, 2006 
Pozn.: sazba na plochu 1 je poskytována pro prvních 6 ha, na plochu 2 do 100 ha ale s postupným poklesem od 60 ha 
 

Odstupňování výše sazeb pro LFA platby v závislost na výměře oprávněné plochy 

farmy je běžné takřka ve všech členských státech a zabraňuje znevýhodnění malých farem. 

K zemím, které tento systém diferenciace sazeb neuplatňují patří kromě České republiky ještě 

Slovensko, Slovinsko, Finsko, Lotyšsko a Litva. Příklady uplatňování modulace sazeb 

v závislosti na výměře oprávněné plochy podniku jsou uvedeny v tabulce 23. 

Inspirativní je model stanovení prahu pro modulaci plateb LFA přijatý v Německu pro 

„nové spolkové země“. Je to řešení, které podporuje zaměstnávání obyvatel v zemědělských 

podnicích i s většími výměrami zemědělské půdy v LFA. Zemědělský podnik požádá o platby 

na základě výměry oprávněné plochy a sazby na ha této plochy. Základní omezení celkové 

výše plateb je fixní stejně jako v ostatních spolkových zemích. V „nových spolkových 

zemích“ je ale úroveň horní meze pro celkovou platbu navýšena v závislosti na počtu 

pracovníků, které podnik zaměstnává. Za každou provozně nutnou pracovní sílu a rok nad dvě 

provozně nutné pracovní síly je horní mez platby zvýšena o 8 000 EUR. Podrobně je 

problematika modulace sazeb v závislosti na výměře farmy a její možné dopady na 

zemědělství a venkov pojednána ve studii, kterou publikoval Výzkumný ústav zemědělské 

ekonomiky v roce 2006 [11]. 
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Tab. 23 - Příklady uplatňování modulace sazeb u vybraných zemí EU v období 2000 – 2006 

Země  Modulace sazeb 
Plocha bez nároku na 
platbu (maximum) 

Stanovený práh do 25 ha  25 - 50 ha  nad 50 ha 
Francie  Sazby  110 % 100 % 0 

Stanovený práh do 6 ha  6 - 100 ha  nad 100 ha 
Rakousko  Sazby  sazba 1 sazba 2 postupná redukce 0 

Sasko Stanovený práh   
16 000 EUR na farmu  

+ 8 000 EUR *) 
Bavorsko Stanovený práh   12 000 EUR na farmu 

Stanovený práh do 10 ha  do 45 ha  nad 45 ha  
Irsko  Sazby  114 %  100 % 0 

Stanovený práh do 60 ha  nad 60 ha  není stanoveno 
Švédsko  Sazby  100 % 50 %   

Stanovený práh do 15 (50 u pastvin) ha  nad 15 ha (50 ha) 
Řecko   Sazby  100 % 0 

Stanovený práh do 5 ha   5 - 25 ha 25 - 50 ha 50 - 100 ha nad 100 ha 
Španělsko   Sazby  100 % 75 % 50 % 25 % 0 

Stanovený práh do 350 ha 351 - 700 ha nad 700 ha 
Anglie  Sazby  100 % 50 % 0 

Stanovený práh do 140 ha 140 - 640 ha 640 - 800 ha nad 800 ha 
Wales  Sazby  100 % 65 % 30 % 0 

Stanovený práh do 50 ha  50 – 100 ha 100-300 ha nad 300 ha 
Polsko  Sazby  100 % 50 % 25 % 0 

Stanovený práh do 50 ha  50 – 100 ha 100-300 ha nad 300 ha 
Maďarsko  Sazby  100 % 80 % 60 % 0 
Poznámka: Ze zkoumaných zemí neuplatňuje degresivitu plateb Skotsko, Finsko, Slovensko, Lotyšsko, Litva a ČR 
Pramen: Plány rozvoje venkova 2000-2006, u nových členů 2004-2006 
*) Maximální částka může být překročena, pokud má podnik více než 2 provozně nutné pracovní síly a to o 8 000 EUR na 

provozně nutnou pracovní sílu a rok (směrnice č. 18/2005 , SächsABl s 630) 
**) 50 ha v případě pastvin 
 

Diferenciace v závislosti na způsobu využívání zemědělské půdy souvisí v prvé řadě s 

vymezením oprávněné plochy. Ve většině zemí EU 15 jsou platby poskytovány na travní 

porosty a plochy pro pěstování objemných krmiv. V Německu je oprávněná plocha tvořena 

součtem ploch travních porostů a jmenovitých plodin na orné půdě a vyplácení je podmíněno 

velmi podrobným administrativním systémem. V České republice tvoří oprávněnou plochu 

jen travní porosty. Slovensko, Polsko a pobaltské země vyplácejí sazby na ha zemědělské 

půdy podniku. V některých zemích jsou zvýšeny sazby pro jmenovité plodiny, například 

sekané travní porosty v Řecku nebo na zavlažovanou půdu ve Španělsku. Švédsko ve snaze 

zamezit rozšiřování lesa preferuje v některých LFA plochy brambor a travní porosty na orné 

půdě. Kritéria diferenciace vztahující se k produkci nebo k její intenzitě odrážejí politický 

záměr podporovat či zvýhodňovat určité skupiny farmářů a určité faremní systémy. Jedná se 

většinou o podporu chovu skotu, ovcí a koz, které jsou chápany jako prostředek k udržení 

tradiční zemědělské krajiny a pracovně náročnějších forem zemědělské výroby vůbec. 

Kritérium produkce ve smyslu vyloučení pěstování některých plodin, podobně jako 

kritérium intenzity produkce, příjmu farmáře nebo kritérium stálých versus sezónních 

pracovníků jsou běžné spíše ve starých členských zemích, zatímco nové je téměř nevyužívají. 
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U některých zemí jsou též více akcentována sociální kritéria diferenciace (úroveň příjmu, 

zaměstnanosti). Detailní přehled diferenciace plateb v jednotlivých členských zemích EU, jak 

jej zmapoval IEEP Londýn je uveden v příloze 3.  

Závěrem lze shrnout, že přes nastíněnou vysokou míru variability je možné mezi 

jednotlivými členskými státy vysledovat určitá společná témata uplatňovaná v oblasti 

diferenciace sazeb. K nejčastěji uplatňovaným kritériím diferenciace sazeb patří velikost 

farem, systémy využití zemědělské půdy a geografické zóny. Podrobné odstupňování sazeb je 

typické zejména pro horské oblasti. Vysokou míru diferenciace vykazují sazby LFA 

v Rakousku, Německu a také ve Francii, kde se sazba liší v souvislosti se zonálním 

uspořádáním země. Naopak diferenciaci sazeb neuplatňuje Nizozemsko (velmi malý podíl 

LFA), Malta (velmi malý stát) a v podstatě ani Estonsko (užívá minimální sazbu podle NR 

(ES) 1257/1999).  

Úroveň plateb většinou se stupněm závažnosti a rozmanitosti omezení roste. Proto 

obecně větší diferenciaci sazeb aplikují země, jejichž omezení nabývají různých podob (hory, 

ostrovy nebo existence duální faremní struktury apod.). Naproti tomu v některých zemích 

dochází k situaci, že určité omezení postihuje podobným způsobem většinu farem (např. 

Skandinávie nebo Pobaltí), takže podrobná diferenciace sazeb není nutná.  
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8. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ OPATŘENÍ LFA V EU 
Stěžejním cílem opatření LFA je přispět k udržení krajiny kontinuálním využíváním 

zemědělské půdy na základě realizace udržitelných systémů hospodaření na půdě, a to formou 

navýšení příjmů farmářů o příspěvek na dodatečné náklady vzniklé v důsledku přírodních 

omezení zemědělské výroby tak, aby byla zajištěna minimální životaschopnost farem 

a konkurenceschopnost jejich výroby. Význam tohoto opatření nabývá na důležitosti zejména 

v souvislosti s environmentálními a dalšími veřejnými statky, které vytvářejí hodnotu krajiny 

a jsou výsledkem udržitelné formy obdělávání půdy (např.: udržení hodnotných otevřených 

krajin, částečně přirozených stanovišť a biodiversity, vhodné půdní a vodní hospodářství, 

obnova některých přirozených ekosystémů apod.) a navíc je umocněn velkým plošným 

rozsahem takovýchto oblastí v zemích EU. V případě absence podpory limitovaná produkční 

schopnost těchto farem přináší riziko omezení či úplného ukončení jejich zemědělské výroby 

a ponechání půdy ladem s následným rizikem ztráty významných environmentálních hodnot.  

V tom je spatřována [4] jistá úspěšnost realizace opatření LFA, neboť např. ve 

srovnání s průmyslovými oblastmi je plocha zemědělské půdy ponechané ladem v zemích 

EU, přes její problematickou kvantifikaci, považována za relativně malou. Největší efektivity 

bylo v tomto směru dosaženo u farem zabývajících se živočišnou výrobou, které jsou 

z hlediska plateb v centru pozornosti takřka ve všech zemích EU a u kterých je vykazovaný 

příspěvek k příjmům nejvyšší.  

Pokud jde o kriteriální vymezení jednotlivých typů LFA, umožňuje legislativní rámec 

vymezený unijními institucemi významný stupeň flexibility na úrovni jednotlivých členských 

států a regionů, což se odráží v nesmírné variabilitě aplikovaných přístupů ke stanovení 

oprávněných území. Častým výsledkem je pak neefektivita opatření plynoucí 

z nedostatečného zacílení podpory do oblastí nejvíce potřebných.  

Poměrně značné rozdíly existují nejen mezi členskými státy, ale i mezi jednotlivými 

farmami také z hlediska výše plateb a jejich příspěvku k faremním příjmům, i v úrovni 

příjmů, která je z hlediska přežití farem považována za minimální. V některých případech 

jsou vlastní LFA platby či LFA platby v kombinaci s agro-environmentálními platbami 

považovány za relativně důležité, avšak ve všech členských zemích zůstává stěžejní podpora 

v rámci prvního pilíře. Problematickou je nadále adekvátní souvztažnost plateb a reálných 

přírodních omezení a diferencovaných požadavků jednotlivých farem a rovněž skutečnost, že 

podpora LFA je efektivní spíše pro udržení samotného obhospodařování půdy, ne však již ve 

smyslu implementace udržitelných systémů hospodaření na půdě. Současná kombinace 
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klasifikačních kritérií, pravidel pro oprávněnost a struktury plateb na úrovni členských států 

tedy nemá za výsledek dostatečně jasné a efektivní zacílení zdrojů na oblasti v EU, kde jsou 

veřejné statky nejvíce zřejmé a kde je riziko ponechání půdy ladem největší [4]. 

Z doporučení anglického Institutu pro ekologickou a ekonomickou politiku vyplývá, že 

by se politika LFA měla do budoucna více zaměřit na kompenzaci farmářů v zájmu 

pokračování obhospodařování navzdory přírodním omezením a rostoucím legislativním 

požadavkům. Platby by měly být koncentrovány na plochy, kde je jasná potřeba 

zemědělského hospodaření a kde je skutečné riziko ponechání ladem či nevhodné změny užití 

půdy. Kritéria pro výběr ploch, pravidla pro stanovení oprávněnosti a strukturu plateb je 

potřeba přizpůsobit tak, aby podporoval tento explicitní cíl. Soudobý cíl podpory udržitelného 

zemědělství v LFA zůstává relevantní, ale měl by akcentovat více specifické environmentální 

podmínky. Revidované opatření by se nadále nemělo významněji překrývat s agro-

environmentálními opatřeními, která jsou odlišná v tom, že jsou potenciálně zaměřena na 

všechny farmáře (nezávisle na LFA) a mnoho z nich není spjato jen s přírodními omezeními. 

Navíc jsou vyjednána na úrovni individuálních farem, zatímco revidované LFA by byly 

založeny na relativně jednoduchých pravidlech aplikovaných na úrovni specifického regionu 

a zdůrazňujících udržitelné zemědělství spíše než striktní řízení hospodaření. Platby by tedy 

měly oproti dnešnímu stavu více reflektovat současná reálná omezení a korespondovat 

s příslušnými environmentálními prioritami a regionálně specifickými požadavky, pozornost 

je zapotřebí věnovat též vyšší transparentnosti procesu jejich stanovování. Nedostatky jsou 

spatřovány též v oblasti dostupné datové základny týkající se LFA a problematiky půdy 

nechané ladem.  

Pro Českou republiku z uvedených porovnání aplikace opatření LFA a ze závěrů 

analytické studie lze doporučit: 

− Věnovat velkou pozornost a průběžně ověřovat dopady aplikace kriterií pro vymezení 

jiných než horských LFA, navrhovaných Komisí, aby odpovídala podmínkám ČR 

a skutečně byla odrazem méně příznivých přírodních podmínek pro zemědělství; 

− zaměřit se na stanovení odůvodněné výše sazeb pro LFA platby a jejich dostatečnou 

diferenciaci; 

− při zpracování návrhů na změnu systému opatření LFA brát v úvahu také a výši ostatních 

dotací do zemědělských podniků a jejich působení ve směru plnění cílů strukturální 

politiky EU v oblasti zemědělství a venkova; 
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− sledovat výměru půdy ponechané ladem a opuštěné zemědělské půdy jakož i vývoj 

socioekonomických a demografických ukazatelů ve venkovských regionech 

a marginálních oblastech.  
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9. ANALÝZA PŮSOBENÍ PLATEB LFA NA EKONOMIKU PODNIKŮ 
V ČR 

9.1 Způsoby třídění podniků podle typu LFA 

Přístupy k třídění podniků podle oblastí LFA se liší podle účelu a podle užité 

metodiky. V některých případech je nezbytné dodržet předepsanou jednotnou metodiku 

v rámci EU, jindy je třeba užít z důvodu podrobnějšího zkoumání přesnější metody roztřídění 

podniků, hospodařících v méně příznivých podmínkách. Odlišné metody přiřazování 

zemědělských podniků ke kategoriím LFA ale mohou vyvolávat i určité nesrovnalosti 

způsobené rozdíly v údajích v závislosti na zdrojích hodnocených dat. 

9.1.1 Třídění výsledků farem ze strukturálního šetření ČSÚ 

V rámci strukturálního šetření v zemědělství Českým statistickým úřadem je 

přidělována každému sledovanému podniku konkrétní oblast LFA, která je určena obci 

(úroveň NUTS V), kde se nachází sídlo podniku. Metodické pokyny jsou nařízeny 

Eurostatem, kde toto přiřazení provádějí experti na základě mikrodat, která musí Eurostatu 

posílat každá členská země. Sídlo podniku ovšem nemusí být nutně v obci, která je zařazena 

do stejného typu LFA jako většina zemědělské půdy podniku. Podniky bez půdy jsou 

zařazeny do typu LFA podle zařazení obce sídla podniku. Tento způsob třídění poskytuje za 

Českou republiku hrubší obraz o počtu a zaměření zemědělských podniků, pracovnících, 

obhospodařované půdě a chovaných hospodářských zvířatech v jednotlivých typech LFA. 

Řada mezinárodních porovnání o rozsahu LFA, počtu podniků hospodařících v LFA a dalších 

charakteristik vychází právě z pramenů Eurostatu. Pracovníci ČSÚ jsou si vědomi 

metodických nedostatků tohoto způsobu přiřazování zejména velkých podniků k LFA. 

Zpřesnění by bylo do budoucna možné, nicméně muselo by být aplikovatelné ve všech 

členských zemích EU.  

9.1.2 Třídění podniků FADN pro publikované agregace dle LFA 

Třídění souboru podniků sítě testovacích podniků (FADN) pro hodnocení podle typu 

LFA vychází z požadavků DG Agri, stanovených výborem společenství pro FADN. Způsob 

třídění lze vidět v tabulce 24. Zemědělský podnik (v případě ČR) je zařazen do jedné ze tří 

skupin reprezentantů podle podílu zemědělské půdy v daném typu LFA na celkové 

obhospodařované zemědělské půdě podniku. Tyto údaje poskytují přímo zemědělské 

podniky. Zvlášť je sledována horská oblast, ovšem nejsou zvlášť odlišeny typy „Ostatní“ LFA 
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a oblasti se specifickým omezením. Podniky reprezentující oblasti nezařazené v LFA jsou 

podle tohoto třídění podniky s méně než 50 % z. p. v LFA. Podniky bez půdy jsou zahrnuty 

do skupiny podniků mimo LFA. 
 
Tab. 24 - Třídění podniků 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 % 
Nevýznamné oblasti LFA oblasti EU, kde LFA vůbec není (neplatí pro ČR) 
Pramen: Community committee for the farm accountancy data network, Farm return data definitions, Brusel, červen 2006, s. 8 
 

Hodnocení podniků ve Zprávě o stavu zemědělství ČR („Zelená zpráva“) užívá třídění 

do 4 skupin. Podmínky pro zařazení uvádí tabulka 26. Podniky, reprezentující oblasti mimo 

LFA pro DG-Agri jsou rozděleny do dvou skupin. Vyčleněny jsou podniky s nulovým 

zastoupením půdy v LFA a ve druhé skupině podniky s částečným zastoupením půdy v LFA. 

Obě tato třídění umožňují hlubší analýzy, ne však podle jednotlivých typů LFA. Podniky bez 

půdy byly zahrnuty do skupiny podniků mimo LFA. 
 
Tab. 25 - Třídění podniků podle oblastí LFA pro účely Zelené zprávy 

Zařazení podniku FADN Podmínka 
Ne LFA 100 % z. p. podniku je mimo 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 % 
Částečné zastoupení v LFA podnik má z. p. v LFA , ale < 50 % 
Pramen: Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2005, s. 224; MZe ČR 2006 

9.1.3 Účelové třídění podle jednotlivých typů LFA 

Tento způsob třídění byl využit autory ke zjištění a porovnání dopadu zhoršených 

přírodních podmínek na hospodářské výsledky podniků podle typů LFA. K určení podílu 

obhospodařované zemědělské půdy každého podniku v jednotlivých typech LFA bylo užito 

systému LPIS (Land parcel information system – LPIS).  

Základní evidenční jednotka LPIS je farmářský blok, který představuje souvislou 

plochu zemědělské půdy s jedním druhem zemědělské kultury obhospodařovanou jedním 

uživatelem v jednom režimu obhospodařování (konvenční, přechodné, ekologické 

hospodaření). Farmářským blokem je buď díl půdního bloku nebo půdní blok nedělený na 

díly. Farmářský blok se označuje zkratkou FB. U každého farmářského bloku lze zjistit, zda 

se nachází v LFA a k jakému typu LFA náleží katastrální území, na kterém daný FB leží. Pro 

každý podnik FADN tedy bylo možné určit podíly jím obhospodařované zemědělské půdy 

a na základě toho určit, který typ LFA může reprezentovat.  
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Ze souboru byly nejprve vyřazeny ty podniky FADN, 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. Podmínky pro roztřídění podniků FADN jako reprezentantů jednotlivých typů 

LFA jsou uvedeny v tabulce 26.  
Tab. 26 - Třídění podniků podle typů 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 

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

skupiny podniků, které by dostatečně reprezentovaly dané typy LFA. V grafech 14 až 17 je 

znázorněno procentické zastoupení zemědělské půdy podle typu LFA v průměru za skupiny 

reprezentantů jednotlivých typů LFA a podniků mimo LFA za rok 2005. Z nich je patrné, že 

typ LFA, který tyto skupiny podniků reprezentují je dominantní. Lze konstatovat že vybrané 

podniky jsou pro jednotlivé typy LFA vysoce reprezentativní. 
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Graf 14  Horské oblasti Graf 15 Oblasti se specifickým omezením 
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Graf 16 „Ostatní“ LFA Graf 17  Nezařazené v LFA 
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Pramen: FADN, LPIS 
 

Katastrální území, na kterých hospodaří podniky FADN reprezentující jednotlivé 

kategorie LFA, jsou znázorněna na obrázku 4.  
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Obr. 4 - Rozmístění reprezentantů jednotlivých typů LFA na území ČR 

 
Pramen: FADN, LPIS 
 

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

analýzy je znázorněn na obrázku 5. 
 
Obr. 5 - Koncept základních ukazatelů při zobrazování tvorby a rozdělení 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 
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9.2 Vývoj základních ukazatelů podle typů LFA 

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 publikace však byly k dispozici jen výsledky podniků 

FADN za první dva roky působení nového systému LFA. Proto byly kromě dat z podniků 

v síti testovacích podniků za roky 2004 a 2005 analyzovány i některé základní ukazatele za 

předchozí roky. 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. 

Základem byla zemědělská půda podniků zaregistrovaná v jednotlivých katastrálních území 

v LPIS a příslušnost těchto katastrálních území do LFA. To znamená, že analyzované 

podniky ze sítě testovacích podniků z let 2001 – 2003 mohly být ve skutečnosti zařazeny 

v těchto letech v jiných kategoriích LFA. Nelze tedy hodnotit dopad dotací na hospodářské 

výsledky podniků, ale je možné vyjádřit některé další ukazatele a porovnat jejich úroveň. Na 

souboru podniků FADN za roky 2001 – 2003 přiřazených do typů LFA podle skutečnosti 

roku 2004 a na souboru podniků FADN z roku 2004 a 2005 jsou vyjádřeny základní ukazatelé 

za skupiny podniků, zařazených do analýzy jako reprezentanti jednotlivých typů LFA.  
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Tab. 27 - Základní charakteristiky zkoumaných podniků 

z. p. 
celkem 

Z toho 
připacht. 

Průměrná 
velikost 
podniku  

Podíl 
připacht. 

z. p. 

Rok 
  

Typ 
LFA 

  

Počet 
podniků 

  

Počet 
AWU 

  
ha 

AWU/100 
ha z. p. 

  
% 

H 133 2 873 96 064 93 878 722 3,0 98 
S 73 1 279 34 998 32 999 479 3,7 94 
O 284 10 024 260 740 250 254 918 3,8 96 

2001 

N 467 12 161 306 238 291 036 656 4,0 95 
  

H 168 3 686 108 917 104 908 648 3,4 96 
S 93 2 047 43 436 39 514 467 4,7 91 
O 338 12 388 288 616 277 294 854 4,3 96 

2002 

N 536 14 401 319 862 304 266 597 4,5 95 
  

H 128 3 469 103 607 97 993 809 3,3 95 
S 74 1 206 35 642 33 597 482 3,4 94 
O 306 10 648 262 847 248 219 859 4,1 94 

2003 

N 492 13 962 338 583 326 939 688 4,1 97 
  

H 155 2 775 100 743 93 979 650 2,8 93 
S 78 831 32 920 31 461 422 2,5 96 
O 327 8 198 250 610 241 753 766 3,3 96 

2004 

N 560 9 317 319 753 303 683 571 2,9 95 
  

H 137 2 914 93 978 85 806 686 3,1 91 
S 87 1 291 40 273 38 034 463 3,2 94 
O 317 9 783 275 348 262 782 869 3,6 95 

2005 

N 522 11 917 319 923 302 076 613 3,7 94 
Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005 
 

Je nutno předeslat, že porovnání v rámci dané časové řady  mohou poněkud zkreslovat 

metodické změny ve zpracování dat podniků FADN, které se v předvstupním období 

postupně přizpůsobovalo metodice EU. Měnila se také struktura souboru. Výjimečné je např. 

zvýšení počtu podniků ve FADN v roce 2002. Zásadním způsobem ovlivňuje výsledky 

podniků v různých přírodních podmínkách i průběh počasí v jednotlivých letech. Například 

v roce 2003 ovlivnil výsledky zemědělství mimořádný průběh srážek během vegetačního 

období, kdy průměrné úhrny srážek v letním období byly vysoce podprůměrné. 

Největší průměrná velikost podniků FADN byla ve všech sledovaných letech 

u reprezentantů „Ostatních“ LFA, následuje horská oblast, reprezentanti nezařazených 

podniků a oblastí se specifickým omezením. Důležitý je ukazatel počet ročních pracovních 

jednotek (annual working unit – AWU) na 100 hektarů obhospodařované zemědělské půdy, 

který je obecně nejnižší v horské oblasti a v oblastech se specifickými omezeními a postupně 

stoupá k „Ostatním“ LFA a k podnikům v lepších přírodních podmínkách, opět s několika 
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výjimkami (např. rok 2002 u podniků, které byly od roku 2004 zařazeny do oblastí se 

specifickými omezeními). Podíl připachtované půdy se pohybuje kolem 95 % z veškeré 

obhospodařované půdy. Rozdíly ve výši pachtovného podle přírodních podmínek a jeho vliv 

na hospodářské výsledky nelze zanedbat. 

V tabulce 28 je uveden vývoj ukazatelů produkce ze zemědělských činností u podniků 

FADN, zatříděných podle typů LFA od roku 2004.  
 
Tab. 28 - Ukazatelé produkce zkoumaných podniků 

Rok Typ LFA 
Celková 

prod. / ha ZP 
Celková prod. / 

AWU 
Prod. RV/ 
celk. prod.  

Prod. ŽV / 
celk. prod. 

Ostatní6 prod./ 
celk. prod.  

    Kč  % 
H 22 353 747 529 35 56 9 
S 25 081 686 490 25 58 17 
O 32 004 832 470 40 50 10 2001 

N 39 886 1 004 395 50 40 10 
         

H 22 283 658 508 38 58 5 
S 21 874 464 056 38 58 4 
O 31 898 743 184 42 54 4 2002 

N 36 631 813 595 57 39 4 
         

H 21 280 635 600 37 55 8 
S 20 427 603 618 36 58 6 
O 27 993 691 004 41 53 6 2003 

N 34 834 844 727 57 37 6 
         

H 24 866 759 029 38 51 11 
S 27 548 793 221 32 51 18 
O 31 854 862 085 47 45 8 2004 

N 39 574 1 026 417 63 29 8 
       

H 24 172 779 552 35 59 6 
S 21 645 675 164 34 58 9 
O 29 936 842 601 40 54 6 

2005 

N 36 725 985 934 60 35 5 
Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005  
 

Celková produkce na ha zemědělské půdy i na AWU byla nejvyšší ve skupině 

reprezentantů nejlepších podmínek. Nižší je u podniků reprezentujících „Ostatní“ LFA. 

Celková produkce na ha z. p. je výrazně nižší u horské a specifické LFA a odráží tak zařazení 

zkoumaných podniků do LFA. Na grafu 18 je znázorněn vývoj celkové produkce ze 

zemědělských činností v přepočtu na AWU. Ukazuje se výrazný propad celkové produkce 

                                                
6  Ostatní produkci tvoří příjmy z příležitostného pronájmu ploch pícnin, služby pro cizí, úroky z likvidních 

aktiv, agroturistika, příjmy předchozího období, náhrady od pojišťoven, příjmy z pronájmu půdy, zisk z 
prodeje DHM, ostatní provozní výnosy, tržby z prodeje cenných papírů a podílů, mimořádné výnosy 
(www.fadn.cz) 

http://www.fadn.cz)
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v Kč na AWU u podniků v oblasti se specifickým omezením a to i proti horské oblasti, ve 

všech letech kromě roku 2004.  
 
Graf 18 - Vývoj celkové produkce podle typů LFA v přepočtu na AWU  
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Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005 
 

Pokud jde o skladbu celkové produkce, v nejlepších podmínkách se na produkci podílí 

vyšší měrou produkce rostlinné výroby, zatímco u podniků zařazených v LFA je vyšší podíl 

produkce živočišné výroby. Položka ostatní produkce je tvořena příjmy z rozmanitých zdrojů, 

např. služby pro cizí, agroturistika, příjmy předchozího období, náhrady od pojišťoven, 

příjmy z pronájmu půdy a její podíl na celkové produkci tedy může významně kolísat.  

V tabulce 29 je uveden vývoj základních ukazatelů tvorby a rozdělení hospodářských 

výsledků za skupiny podniků v třídění podle typů LFA, do kterých byly tyto podniky 

zařazeny po roce 2004. Nelze porovnávat hrubou přidanou hodnotu (HPH) ani úroveň dotací 

mezi těmito skupinami podniků, protože dotace a zejména vymezení LFA se od roku 2004 

podstatně změnily, jak bylo popsáno v příslušné kapitole této publikace. Porovnána je proto 

hrubá přidaná hodnota po odpočtu dotací.  
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Tab. 29 - Základní ukazatele tvorby a rozdělení důchodu zkoumaných podniků (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.  
 
Graf 19 - Vývoj hrubé přidané hodnoty bez dotací v přepočtu na ha z. p. podle typů LFA 
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Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005  

Hrubá přidaná hodnota po odpočtu dotací je ve všech sledovaných letech nejvyšší u 

skupiny podniků v lepších přírodních podmínkách. Podniky v horské oblasti byla vytvořena 
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HPH bez dotací na ha z. p. jen 48 až 51 % úrovně podniků v lepších podmínkách. U podniků 

reprezentujících oblasti se specifickým omezením to bylo 45 % až 61 % úrovně lepších 

podmínek, u podniků v „Ostatních“ LFA 63 % až 84 % úrovně podniků v lepších 

podmínkách. Tyto rozdíly odůvodňují nezbytnost podpor hospodaření podniků v horších 

přírodních podmínkách, pokud je v zájmu politiky státu zachovat zde zemědělskou činnost. 

V roce 2005 ve srovnání s předchozími roky poklesla úroveň HPH na ha po odpočtu dotací 

oproti podnikům v lepších přírodních podmínkách zejména ve skupině podniků v oblasti se 

specifickým omezením a „Ostatních“ LFA. Vývoj výše pachtovného v přepočtu na ha 

pronajaté zemědělské půdy podle typů LFA znázorňuje graf 20. V průměru za podniky 

v lepších podmínkách je pachtovné výrazně vyšší než u podniků v LFA.  
 
Graf 20 Vývoj pachtovného v přepočtu na ha pronajaté z. p. podle typů LFA 
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Pramen: FADN VÚZE 2001 – 2005  
 

Zatímco v roce 2001 činilo pachtovné na ha pronajaté půdy u skupiny podniků, které 

jsou v současné době mimo LFA 1 124 Kč, v průměru za rok 2005 již činilo 1 650 Kč na ha 

pronajaté půdy, což značí vzestup o 47 %. U reprezentantů podniků, zařazených v současné 

době v horské oblasti stouplo pachtovné ve stejné době ze 401 Kč na 515 Kč na ha tj, o 28%, 

u reprezentantů oblastí se specifickými omezeními se pachtovné zvýšilo o 30%. Nejstabilnější 

je výše pachtovného na ha pronajaté půdy u „Ostatních“ LFA. Zvýšilo se během pěti 

sledovaných let o 19% ( z 520 Kč na 618 Kč na ha pronajaté půdy). Pachtovné je jedním 

z externích faktorů, který ovlivňuje výši vytvořeného důchodu ze zemědělské činnosti. Proto 

by měly být rozdíly v jeho výši brány v úvahu při zpracování podkladů pro zdůvodnění výše 
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vyrovnávacích plateb LFA. Výše nájemného však nesouvisí výhradně jen z kvalitou půdy, 

i když zjištěné rozdíly dokazují, že je to prvotní hledisko. Pachtovné je předmětem trhu se 

zemědělskou půdou a na jeho výši působí nabídka a poptávka, monopolní postavení uživatelů 

v některých regionech nebo naopak dobrá informovanost vlastníků půdy o výši podpor, 

poskytovaných podle výměry obhospodařované půdy.  

9.3 Podíl plateb LFA na hospodářských výsledcích podniků 

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 nádsledujících subkapitolách potvrzují poznatky uveřejněné ve 

Zprávě o stavu českého zemědělství za rok 2005 [18]. Na dosažené čisté přidané hodnotě se 

projevil především cenový vývoj. 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 (s. c.) 1989 nedosáhla mimořádně 

dobré úrovně roku 2004. Pokles ve stálých cenách o 3,7 mld. Kč představuje 4,8 % 

(výraznější byl pokles v běžných cenách o 10,2 %). Úroveň čisté přidané hodnoty pozitivně 

ovlivnily dotace provozního charakteru. Jejich objem vzrostl ve všech skupinách podniků. 

Z uvedených údajů vyplývá jednoznačná závislost výsledku hospodaření na úrovni čisté 

přidané hodnoty s výrazným vlivem dotací provozního charakteru.  

9.3.1 Podle typů LFA 

V tabulce 30 je porovnána výše vybraných ukazatelů tvorby a rozdělení důchodu ze 

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

podniků podle přiřazení k jednotlivým typům LFA.  
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Tab. 30 - Vybrané ukazatele tvorby a rozdělení důchodu v Kč na ha z. p. 

Rok LFA Hrubá přidaná 
hodnota (HPH) 

Čistá přidaná 
hodnota 
(ČPH) 

Důchod ze 
zem. činnosti Dotace provozní Z toho platby 

LFA 

H 11 998 10 020 3 002 6 003 1 786 
S 12 451 10 285 3 494 4 832 1 211 
O 13 042 10 596 2 278 5 078 669 

2004 

N 16 317 13 227 3 609 4 014 . 
H 12 099 9 861 2 405 7 231 2 417 
S 11 290 9 212 2 387 6 729 2 367 
O 12 487 10 101 1 303 6 155 836 

2005 

N 15 041 11 676 1 470 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 19,3 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.  

Rovněž čistá přidaná hodnota byla v obou letech nejvyšší u skupiny podniků mimo 

LFA. Čistá přidaná hodnota vytvořená v roce 2004 v horských oblastech představovala 

zhruba z 85 % téhož ukazatele za podniky nezařazené v LFA. U podniků v oblastech se 

specifickým omezením dosáhla jen 77 % úrovně podniků v lepších podmínkách a u podniků 

v „Ostatních“ LFA to bylo 80 %. Za rok 2005 se vlivem větší váhy provozních dotací a v tom 

zejména plateb LFA tyto poměry poněkud vyrovnaly. Vytvořená čistá přidaná hodnota na ha 

z. p. činila v jednotlivých typech LFA 79 – 87 % úrovně dosažené u podniků mimo LFA.  

Dalším sledovaným ukazatelem byl důchod ze zemědělské činnosti, který se svou 

koncepcí blíží ukazateli běžného zisku. Je vázán výlučně na zemědělskou činnost podniku. 

Výši důchodu ze zemědělské činnosti ve větší míře ovlivňuje úroveň externích faktorů, tj. 

mzdových nákladů, pachtovného a úroků a rovněž saldo investičních dotací a daní. Proto se 

na jeho úrovni projevily v nejvyšší míře faktory, ovlivňující rozdíly ve výsledcích 

zemědělských podniků v letech 2004 a 2005 (pokles zemědělská produkce, nepříznivý cenový 

vývoj, zvýšené čerpání dotací). Nejvyššího důchodu ze zemědělské činnosti v přepočtu na ha 

zemědělské půdy bylo v roce 2004 dosaženo v průměru za podniky mimo LFA, naopak při 

diferencovaném meziročním poklesu celkového objemu v roce 2005 v horských oblastech.  
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Platby LFA na ha. z. p. se v roce 2005 ve všech typech LFA zvýšily. U reprezentantů 

horské oblasti a oblastí se specifickými omezeními přesáhly v průměru 2 tis. Kč v přepočtu na 

ha zemědělské půdy, u reprezentantů „Ostatních“ LFA pak činily v průměru jen 836 Kč na ha 

z. p. podniku, což svědčí o nižším podílu oprávněné plochy na obhospodařované zemědělské 

půdě. Podíl plateb LFA na celkových provozních dotacích činil v roce 2005 u reprezentantů 

„Ostatních“ LFA 13,6 %, horských oblastí 33,4 % a nejvyšší byl v oblastech se specifickými 

omezeními, a to 35,2 %. Změny vybraných ukazatelů roku 2005 oproti roku 2004 uvádí 

tabulka 31.  
 
Tab. 31 - Index změny vybraných ukazatelů (Kč/ ha z. p.) mezi roky 2005 a 2004 

LFA Hrubá přidaná 
hodnota (HPH) 

Čistá přidaná 
hodnota (ČPH) 

Důchod ze zem. 
činnosti Dotace provozní Platby LFA 

H 1,01 0,98 0,80 1,20 1,35 
S 0,91 0,90 0,68 1,39 1,95 
O 0,96 0,95 0,57 1,21 1,25 
N 0,92 0,88 0,41 1,25 . 

Pramen: FADN VÚZE 2004 a 2005 
 

Sledované ukazatele byly vyjádřeny i ve vztahu k počtu ročních pracovních jednotek 

(AWU) za jednotlivé skupiny podniků. Porovnání ukazatelů tvorby a rozdělení důchodu 

v přepočtu na roční pracovní jednotku uvádí tabulka 32. 
 
Tab. 32 - Vybrané ukazatele tvorby a rozdělení důchodu v Kč na AWU 

Rok LFA Hrubá přidaná 
hodnota (HPH) 

Čistá přidaná 
hodnota (ČPH) 

Důchod ze zem. 
činnosti Dotace provozní z toho platby 

LFA 
H 366 240 305 869 91 626 183 237 54 531 
S 358 518 296 136 100 616 139 139 34 876 
O 352 970 286 768 61 644 137 431 18 104 

2004 

N 422 553 342 535 93 472 103 959 . 
H 390 188 318 035 77 564 233 209 77 964 
S 352 172 287 350 74 447 209 889 73 827 
O 351 457 284 298 36 664 173 241 23 528 

2005 

N 403 802 313 465 39 470 134 813 . 
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. Také v přepočtu na AWU se důchod ze zemědělské činnosti 

v roce 2005 oproti roku 2004 snížil. Byl nejnižší u skupiny podniků, reprezentujících 

„Ostatní“ LFA, významně poklesl i u podniků nezařazených v LFA. Hrubá přidaná hodnota 

v přepočtu na AWU v porovnání se skupinou podniků mimo LFA se u reprezentantů horské 

oblasti prakticky neliší a u „Ostatních“ LFA stejně jako v oblasti se specifickými omezeními 
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je 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. Velikost ukazatelů hrubá přidaná hodnota a čistá 

přidaná hodnota v přepočtu na AWU je znázorněna na grafu 21.  
 
Graf 21 - Hrubá přidaná hodnota a čistá přidaná hodnota na AWU podle typů LFA 
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Pramen: FADN VÚZE 2004, 2005  
 

Z uvedených porovnání vyplývá, že hrubá přidaná hodnota vytvořená podniky v LFA, 

která je zdrojem odpisů, zahrnuje čistou přidanou hodnotu jejíž složkou jsou mzdové náklady, 

pachtovné i úroky, je i přes vyplácené vyrovnávací platby LFA nižší než v průměru za 

podniky v lepších podmínkách. Nakolik se kompenzační platby LFA podílely na tvorbě 

hospodářských výsledků ze zemědělské činnosti v roce 2004 a v roce 2005 ukazuje 

tabulka 33. 
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Tab. 33 - Podíl kompenzačních plateb LFA na vybraných ukazatelích v %  

Rok LFA 
Platby LFA/ 

HPH Platby LFA/ ČPH 
Dotace provozní/ 

HPH 
Platby LFA/ 

dotace provozní 
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 

znázorněno, jak se na tvorbě hrubé přidané hodnoty podílely platby LFA v průměru za 

reprezentanty jednotlivých typů LFA. 
 
Graf 22 - Tvorba HPH podle typů LFA v ČR 
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Platby LFA tím, že na rozdíl od ostatních dotací působí teritoriálně, částečně 

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

podmínkách. Při hodnocení regionálních rozdílů ve výši vytvořené HPH je však třeba mít na 

zřeteli i rozdíly ve vynakládaných externích faktorech, např. již zmíněné vyšší pachtovné 

u podniků mimo LFA, které je součástí rozdělení HPH. Proto by úplné vyrovnání úrovně 
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HPH na ha z. p. u podniků v LFA oproti podnikům nezařazeným v LFA indikovalo 

nadměrnou úroveň plateb LFA.  

Pro posouzení role plateb LFA na tvorbě hrubé přidané hodnoty v širším kontextu byly 

orientačně u vybraných zemí EU propočteny údaje podle standardizovaného výstupu FADN 

za rok 2004, které byly získány z DG Agri. Na grafu 23 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.  
 
Graf 23 - Úroveň hrubé přidané hodnoty a podíl kompenzačních plateb LFA na její tvorbě 

podle typů 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 přidané 

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. 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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9.3.2 Podle podílu TTP na z. p. a hospodaření v LFA 

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 nezařazených podniků 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 34 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. 34 - Základní ekonomické ukazatele podniků v třídění podle zatravnění 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 24 a 25 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. Tato skutečnost se projevuje i v hodnocení 

vytvářené HPH i roli plateb LFA . 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 



100 

vytvářené těmito podniky v důsledku poskytovaných dotací přibližuje úrovni podnikům 

nezařazeným v LFA a hospodařících převážně na orné půdě (porovnej graf 25), zatímco 

u skupiny podniků v LFA, ale s nižším zatravněním byla vytvořena HPH na AWU o téměř 

22 tis. Kč nižší.  

Nejvyšší hrubá přidaná hodnota na ha z. p. byla v průměru vytvořena podniky, 

hospodařícími v lepších přírodních podmínkách a s nižším podílem travních porostů na 

obhospodařované zemědělské půdě. Naopak nejnižší HPH na ha z. p. byla zjištěna v průměru 

za ty podniky, které mají v LFA zařazeno méně než 50 % své zemědělské půdy a přitom více 

než 50 % půdy je zatravněno. 

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 
 
Graf 24 - Tvorba HPH na ha z. p. v třídění podle podílu TTP na z. p. a LFA  
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Graf 25 - Tvorba HPH na AWU v třídění podle podílu TTP na z. p. a LFA  
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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.  

9.3.3 Podle velikosti oprávněné plochy podniků v LFA 

Další hledisko, které bylo použito v analýze vlivu plateb LFA na ekonomické výsledky 

zemědělských podniků byla velikost výměry oprávněné plochy podniku. V České republice 

byla v letech 2004 – 2006 oprávněnou pro platby LFA výměra travních porostů na 

katastrálních územích, zařazených v LFA. Minimální výměra podniku pro nárok na platby 

LFA byla 5 ha zemědělské půdy. Proto byly nejprve z databáze FADN roku 2005 vyloučeny 

podniky s méně než 5 ha zemědělské půdy v LFA. Ostatní podniky 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 
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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 35. 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.  
 
Tab. 35 - Základní ekonomické ukazatele podniků LFA v třídění podle výměry oprávněné 

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  
 

Zjištěné údaje reflektují dosavadní systém poskytování plateb LFA jen na ha TTP. Má 

za následek velkou nevyrovnanost distribuce podpor mezi podniky v LFA. Na grafu 26 jsou 

znázorněny rozdíly ve vytvořené HPH na ha z. p. a podíl dotací na její tvorbě.  
 
Graf 26 - Tvorba HPH v třídění podle velikosti oprávněné 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 
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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 % 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 EU15 nelze jednoduše převzít v ČR. Pokud by mělo od roku 2010 dojít ke 

snižování sazeb plateb LFA v závislosti na výměře oprávněné plochy, pak by se zajisté snížila 

celková suma vyplacených dotací LFA u některých velkých a extenzivně hospodařících 

podniků. V případě, že oprávněnou plochu budou tvořit jen travní porosty, nelze ale 

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, je nelze jednoznačně vztáhnout. Naopak, pokud by základnou pro stanovení 

prahu pro redukci sazeb byla celková výměra zemědělského podniku, zůstaly by plochy 

travních porostů ve velkých podnicích bez nároku na platby. Současné zacílení opatření LFA 

ve směru k zachování a zvyšování ploch travních porostů jako protierozního patření by se 

míjelo účinkem.  

9.4 Závěry z analýzy působení plateb LFA na ekonomiku podniků  

Podrobné analýzy hospodářských výsledků zemědělských podniků v různých přírodních 

podmínkách budou vždy jedním ze stěžejních podkladů pro návrhy výše základních sazeb 

plateb LFA. Hodnotit je nutné co nejdelší časovou řadu s ohledem na nutnost eliminovat vlivy 

počasí. V jednotlivých letech může počasí působit různě na podniky v různých přírodních 

podmínkách i regionech (např. sucho nebo záplavy). 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.  

Platby LFA jsou poskytovány na hektar oprávněné plochy, zhodnotit je ale nutné 

i ekonomické výsledky zemědělských podniků a podíl plateb LFA na jejich tvorbě ve vztahu 
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k roční pracovní jednotce. 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. Podrobněji jsou tyto problémy rozvedeny v pracích, které autoři 

publikovali v předchozím období [10, 11]. Je zřejmé, že země s tak specifickou velikostní 

strukturou zemědělských podniků jako je Česká republika a dále např. Slovensko bude muset 

uplatnit i specifický systém diferenciace sazeb v závislosti na velikosti zemědělského 

podniku. 

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, 

např. o plochu víceletých pícnin na orné půdě při adekvátním snížení sazby. .  

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. 
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10. ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V LFA 
Kromě zajištění odpovídajících příjmů zemědělcům v méně příznivých podmínkách má 

opatření LFA v České republice za cíl přispět i k udržitelnému využití zemědělské půdy a 

ochraně ostatních přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a rovněž podpořit systémy 

hospodaření přátelské k životnímu prostředí. Jedním z prostředků k zajištění těchto cílů má 

být tlak na zvýšení podílu travních porostů na zemědělské půdě v LFA, vytvářený vyloučením 

orné půdy a ostatních kultur z nároku na platby LFA. Vzhledem ke krátké době, která 

uplynula od zavedení nového vymezení méně příznivých oblastí v souladu se zněním nařízení 

Rady (ES)1257/1999, mohou být zjištěné výsledky statistických analýz považovány jen za 

první signály reakcí zemědělských podniků. I studie renomovaných vědeckých pracovníků 

zemí EU [1], [3], [4] přiznávají, že nelze jednoznačně prokázat přímou souvislost změn ve 

využití půdy, ve struktuře podniků, ve výrobním zaměření či v osídlení venkovských obcí 

právě a jen s působením vyrovnávacích plateb LFA. Jedná se o celý komplex vlivů nejen 

různých podpůrných programů, ale i působení mnoha podmínek ovlivňujících atraktivitu 

života v té které oblasti, jako je zeměpisná poloha, vývoj v minulosti, sociální struktura 

obyvatel, rozvoj průmyslu a služeb a další. Tyto omezující faktory je třeba brát v úvahu při 

hodnocení předložených výsledků analýz. 

10.1 Rozdíly v podílu travních porostů na z. p. 

Určitý vliv plateb LFA na využívání zemědělské půdy je očekáván v oblasti 

zatravňování zemědělské půdy v méně příznivých oblastech. Poměrně vysoké sazby 

vyrovnávacích příspěvků, poskytované již od roku 2001 jen na travní porosty mají za cíl 

podpořit extenzivní využívání půdy v LFA, dané vysokým podílem luk a pastvin na výměře 

zemědělské půdy.  

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. Základní evidenční jednotkou LPIS je 

farmářský blok, který představuje souvislou plochu zemědělské půdy s jedním druhem 

zemědělské kultury, obhospodařovanou jedním uživatelem v jednom režimu 

obhospodařování. Uživatel je povinen do 15 dnů ohlásit každou změnu v průběhu hranic, 

změnu v osobě uživatele, změnu kultury7 nebo změnu režimu obhospodařování. Oprávněnou 

                                                
7  Kulturou se rozumí orná půda, travní porost, vinice, chmelnice, sady a rychle rostoucí dřeviny. 



106 

žádost o dotaci na zemědělskou půdu nemůže podat uživatel, který není evidován v LPIS. 

Z uvedených principů vyplývá, že v registru LPIS je zachycena zemědělská půda podniků – 

převážně tržních hospodářství, hospodařících na zemědělské půdě. Svoji půdu nemusí 

evidovat drobní pěstitelé a chovatelé – samozásobitelé, zahrádkáři, není evidována půda pro 

hobby produkci, zemědělská půda na obecních prostranstvích, ale i zemědělská půda opuštěná 

a neobdělávaná. 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. Pro k. ú. s půdou 

evidovanou v LPIS bylo propočteno procento zatravnění z. p. podle obou zdrojů dat a rovněž 

podíl z. p. v LFA na celkové výměře z. p. v LPIS. V tabulce 36 je uvedeno porovnání 

v průměru za kraje. 
 
Tab. 36 - Porovnání zatravnění zemědělské půdy podle Katastru nemovitostí ČÚZK a LPIS 

podle krajů 
zatravnění dle KN zatravnění dle LPIS rozdíl LPIS - KN Podíl z. p. v LFA 

Kraj % z. p. % z. p. procent. bodů % z. p. 
Hl. město Praha 4,2 1,9 -2,3 0,0 
Jihočeský  32,5 36,3 3,8 80,1 
Jihomoravský 6,9 5,0 -1,9 9,0 
Karlovarský  51,6 63,0 11,4 89,9 
Královéhradecký  25,2 26,2 1,0 34,7 
Liberecký  44,6 55,9 11,3 58,2 
Moravskoslezský  30,3 38,4 8,1 55,5 
Olomoucký 19,8 23,3 3,5 34,6 
Pardubický  22,0 21,3 -0,8 39,9 
Plzeňský  27,7 32,8 5,2 80,1 
Středočeský  10,6 9,9 -0,7 31,0 
Ústecký  25,0 25,7 0,7 27,0 
Vysočina 19,9 21,0 1,1 82,7 
Zlínský 28,6 33,1 4,5 34,8 
Pramen: ČÚZK Statistika půdního fondu k 31. 12. 2005, databáze LPIS k 23.5.2006 
 

Nejvyšší podíl travních porostů na zemědělské půdě vykazují kraje Karlovarský 

a Liberecký a to podle obou zdrojů dat. Zatravnění podle LPIS je v nich o více než 

11 procentních bodů vyšší a to svědčí o silném tlaku na převod půdy evidované v LPIS do 

kultury TTP. Podobnou i když slabší tendenci lze pozorovat v případě Moravskoslezského 

a Plzeňského kraje. V obou těchto krajích je poměrně vysoký podíl půdy v LFA.  

Na druhé straně v Jihomoravském kraji je zatravnění podle LPIS o téměř 2 procentní 

body nižší než podle katastru nemovitostí, jedná se o kraj s převážně příznivými podmínkami 



107 

pro zemědělství (podíl zemědělské půdy v LFA byl propočten na 9 %). Nižší zatravnění podle 

LPIS než podle KN vykazuje i kraj Pardubický a Středočeský s podílem zem. půdy v LFA 40 

% a 31 %. Kraj Plzeňský a Jihočeský mají v LFA shodně 80,1 % ze zemědělské půdy 

evidované v LPIS, výraznější rozdíl mezi zatravněním podle LPIS a KN však nebyl 

zaznamenán ( + 5,2 a + 3,8 procentních bodů).  

I v případě analýzy podle okresů ( viz příloha 4) byly nalezeny mezi okresy, kde 

veškerá zemědělská půda je zařazena v LFA, jak okresy Jeseník nebo Český Krumlov 

s rozdílem zatravnění LPIS oproti katastru nemovitostí + 20,8 resp. + 14,5 procentních bodů, 

tak i okresy Žďár nad Sázavou a Pelhřimov, kde rozdíl v zatravnění podle LPIS a podle 

katastru nemovitostí se pohybuje kolem průměru za celou ČR, který činí 2,2 procentních bodů 

ve prospěch LPIS. Zatravňování zemědělské půdy tedy ovlivňují platby LFA vztažené 

k výměře travních porostů půdniku, ale i další vlivy, které v některých okresech tento proces 

brzdí. Rozdíly v zatravňování podle okresů jsou znázorněny na obrázku 6.  
 
Obr. 6 - Rozdíl zatravnění podle LPIS a podle katastru nemovitostí  

 
Pramen: ČÚZK Statistika půdního fondu k 31. 12. 2005, databáze LPIS k 23.5.2006 
 

Obdobně byla zkoumána tendence k zatravňování k. ú. podle zařazení do jednotlivých 

typů LFA. Podíl TTP na z. p. evidovaný v katastru nemovitostí v porovnání s podílem ploch 

skutečně užívaných jako travní porosty podle LPIS v kategoriích LFA je znázorněn 

v grafu 27.  



108 

Graf 27 - Zatravnění podle LPIS a podle katastru nemovitostí (KN) 
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Pramen: ČÚZK Statistika půdního fondu k 31. 12. 2005, databáze LPIS k 23.5.2006 
 

Z grafu vyplývá výrazná tendence k zatravňování nejenom v horských oblastech, kde je 

nejvyšší sazba platby LFA na ha TTP, ale i v oblastech se specifickým omezením, které 

představují katastrální území v podhorských oblastech zejména v pohraničí.  

10.2 Statistická analýza možných vlivů na využití půdního fondu 

V následujících dvou subkapitolách jsme se pokusili ověřit, zda a v jaké míře působí 

přijatý systém plateb LFA na zatravňování zemědělské půdy, tj. při poskytování podpor jen 

na TTP.  

Na obrázku 7 je kromě rozdílu v % zatravnění podle LPIS oproti údaji v katastru 

nemovitostí zároveň znázorněn i podíl jednotlivých kategorií LFA na zemědělské půdě 

okresu. Je patrné, že do hry vstupují ještě další faktory, pravděpodobně demografické 

a sociální, které brzdí nebo naopak podporují přechod k extenzivnímu využívání zemědělské 

půdy v té které oblasti. Tyto faktory pravděpodobně ovlivnily právě nárůst zatravnění 

v oblastech se specifickými omezeními. V jaké míře působí vlivy jiné než stimulace platbami 

LFA bylo rovněž statisticky ověřováno.  
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Obr. 7 - Rozdíl zatravnění podle LPIS a podle katastru nemovitostí a struktura LFA podle 
okresů 

 
Pramen: ČÚZK Statistika půdního fondu k 31. 12. 2005, databáze LPIS k 23.5.2006 
 

Sledovaným souborem bylo 76 okresů České republiky ( NUTS 4 vyjma Prahy). 

Zkoumány byly dva faktory. Jedním byl procentní podíl zemědělské půdy zařazené v roce 

2006 jako LFA na celkové zemědělské půdě v každém okrese (za k. ú. evidovaná v LPIS), 

druhým byl úbytek pracovníků, zaměstnaných v zemědělství.  

10.2.1 Ověření vztahu plateb LFA a zatravňování zemědělské půdy 

Za ukazatel míry extenzifikace využívání půdního fondu byl zvolen rozdíl procenta 

zatravnění podle LPIS a podle katastru nemovitostí za každý okres. Byly provedeny dvě 

regresní analýzy, kterými byl zjišťován průběh závislosti mezi proměnnými a následně byla 

vypočítána i síla závislosti mezi proměnnými. U obou modelů byla otestována jejich 

významnost. Byla provedena regresní analýza ke zjištění závislosti těchto dvou proměnných 

pro skupinu 76 okresů. U zvolené funkce byla rovněž testována její významnost. 

Závisle proměnná y: rozdíl mezi % TTP na z. p. podle LPIS a % TTP na z. p. podle 

katastru nemovitostí 

Nezávisle proměnná x: % zemědělské půdy v LFA na zemědělské půdě okresu 
Tab. 37 - Korelační charakteristiky 
Ukazatel Hodnota 
Koeficient korelace „r“ 0,58819 
Koeficient determinace 34,60 % 
Testové kriterium F(1,74) 39,14390 
Pravděpodobnost chyby 1. druhu („p“) 0,00000 
Směrodatná chyba odhadu 5,91241 
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Nejprve byly zhodnoceny korelační charakteristiky modelu. Z tabulky 37 vyplývá, že 

podle koeficientu korelace r = 0,58819 byla vypočtena středně vysoká závislost mezi 

sledovanými proměnnými. Jelikož je korelační koeficient kladný, je závislost přímá. Tento 

koeficient byl otestován a bylo zjištěno podle výpočtového kriteria „p“, které je menší než 

stanovená hladina významnosti α = 0,05, že je statisticky významný. 
 
Tab. 38 -  Základní regresní charakteristiky 

Parametry funkce Směrodatná chyba parametrů Testové kriterium „t“(74) Úroveň „p“ 
Abs.člen 

-1,9765 1,1430 -1,7292 0,0879 

x 0,1193 0,0191 6,2565 0,0000 
 

Na základě výše korelačního koeficientu byla vybrána jednoduchá lineární regresní 

přímka jako funkce, která relativně nejlépe zobrazuje sledovaný průběh. Výstupem analýzy je 

tabulka odhadů parametrů pro rovnici regresní přímky y´= a + b · x (hodnoty a = -1,9765, 

b = 0,1193 jsou uvedeny ve sloupci „Parametry funkce“), ve sloupci „Testové kriterium t“ je 

pak hodnota t - testu pro jejich statistickou významnost; pro snadnou interpretaci byla 

hodnota t – testu převedena do podoby vypočtené hladiny významnosti (sloupec „Úroveň p“). 

Jako statisticky významný byl shledán pouze regresní koeficient b) vzhledem k velmi nízké 

hodnotě „p“, která je značně nižší než stanovená hladina významnosti α = 0,05).  

Dalším výsledkem regresní analýzy je analýza rozptylu celého regresního modelu, 

jejíž parametry shrnuje tabulka 39. 
 
Tab. 39 -  Analýza rozptylu 

  Součet čtverců Stupně volnosti Průměr čtverců Testové kriterium „F“ Úroveň „p“ 
Na regresi 1368,337 1 1368,337 39,14390 0,000000 
Reziduální 2586,787 74 34,957     

Celkem 3955,125         
 

Regresní analýza prokázala, že vztah sledovaných veličin je statisticky významný, 

protože hodnota ve sloupci „Úroveň p“ je výrazně nižší než stanovená hladina významnosti 

α = 0,05.  

Shrneme-li výsledky regresní analýzy, lze konstatovat, že byla prokázána souvislost 

mezi rozdílem zatravnění dle LPIS a KN a podílem zemědělské půdy v LFA na zemědělské 

půdě okresu. Jelikož je korelační koeficient kladný, je závislost přímo úměrná a v našem 

případě středně silná. To znamená, že s vyšším podílem zemědělské půdy v LFA je i vyšší 

rozdíl podílu TTP na zemědělské půdě podle LPIS a katastru nemovitostí. Znamená to, že 
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platby LFA působí žádoucím směrem, tj. na zvyšování podílu travních porostů v méně 

příznivých oblastech a tak k přechodu na extenzivnější formy využívání půdy, k ochraně proti 

erozi a ochraně vod. 

10.2.2 Ověření vztahu poklesu zaměstnanosti v zemědělství a zatravňování z. p. 

Další sledovanou veličinou je údaj uvádějící na kolik procent poklesl počet osob 

zaměstnaných v zemědělství, lesnictví a rybolovu podle SLDB v roce 2001 oproti počtu 

zemědělců okresu podle SLDB v roce 1991. Úbytek zemědělců se mezi okresy projevil 

diferencovaně, jak dokládá obrázek 8. 
  
Obr. 8 - Podíl počtu zemědělců v roce 2001 na počtu zemědělců v roce 1991  

 
Pramen: ČSÚ, SLBD 2001, SLBD 1991 

 

Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů (SLBD) z roku 2001 a z roku 1991 lze zjistit, 

v jaké míře poklesl počet osob pracujících v zemědělství, lesnictví a rybolovu během těchto 

deseti let. Byla provedena regresní analýza ke zjištění závislosti zatravňování zemědělské 

půdy na míře poklesu počtu zemědělců pro skupinu 76 okresů. Zvolená funkce byla rovněž 

otestována na svou významnost. 
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Závisle proměnná y: rozdíl mezi % TTP na z. p. podle LPIS a % TTP na z. p. podle katastru 

nemovitostí 

Nezávisle proměnná x: % podíl počtu zemědělců v r. 2001 na počtu zemědělců v r. 1991  
 
Tab. 40 - Korelační charakteristiky 
Ukazatel Hodnota 
Koeficient korelace „r“ -0,47164 
Koeficient determinace 0,22245 
Testové kriterium F(1,74) 20,88404 
Pravděpodobnost chyby 1. druhu („p“) 0,00002 
Směrodatná chyba odhadu 6,24554 
 

Nejprve byly zhodnoceny korelační charakteristiky modelu. Z tabulky 40 vyplývá, že 

podle koeficientu korelace r = -0,47164 byla vypočtena středně vysoká závislost mezi 

sledovanými proměnnými. Jelikož je korelační koeficient záporný, je závislost nepřímá, tzn., 

že roste-li podíl TTP na z. p. zaměstnanost v zemědělství klesá. Tento koeficient byl 

otestován a bylo zjištěno podle výpočtového kriteria „p“, které je menší než naše stanovená 

hladina významnosti α = 0,05, že je statisticky významný. 

Na základě výše korelačního koeficientu byla vybrána jednoduchá lineární regresní 

přímka jako funkce, která relativně nejlépe zobrazuje sledovaný průběh. Výstupem analýzy je 

tabulka 41 odhadů parametrů pro rovnici regresní přímky y´= a + b · x (hodnoty a = 22,0572; 

b = -0,5191 ve sloupci „Parametry funkce“), ve sloupci „Testové kriterium t“ je pak hodnota 

t-testu pro jejich statistickou významnost, která byla pro snadnou interpretaci převedena do 

podoby vypočtené hladiny významnosti (sloupec „Úroveň p“). 
 
Tab. 41 - Základní regresní charakteristiky 

Parametry funkce Směrodatná chyba parametrů Testové kriterium „t“(74) Úroveň „p“ Abs.člen 
22,0572 4,1129 5,3630 0,0000 

x -0,5191 0,1136 -4,5699 0,0000 
 

Jako statisticky významný byl shledán pouze regresní koeficient b) vzhledem k velmi 

nízké hodnotě „p“, která je značně nižší než stanovená hladina významnosti α = 0,05  

Dalším výsledkem regresní analýzy je analýza rozptylu celého regresního modelu, 

jejíž parametry shrnuje tabulka 42. 

 
Tab. 42 - Analýza rozptylu 
  Součet čtverců Stupně volnosti Průměr čtverců Testové kriterium „F“ Úroveň „p“ 
Na regresi 814,618 1 814,6177 20,88404 0,000019 
Reziduální 2847,490 73 39,0067     
Celkem 3662,108         
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Regresní model jako celek byl shledán jako statisticky významný, protože je hodnota 

ve sloupci „Úroveň p“ výrazně nižší než stanovená hl. významnosti α = 0,05. Jelikož je 

korelační koeficient záporný, je závislost nepřímo úměrná a v našem případě středně silná. To 

znamená, že čím je nižší počet zemědělců v roce 2001 oproti počtu zemědělců v roce 1991, 

tím vyšší je podíl zatravnění podle LPIS oproti zatravnění podle katastru nemovitostí. Neboli 

nejvíce se zatravňují území, kde došlo k poklesu zaměstnanosti v zemědělství. A stejně lze 

konstatovat, že proces zatravňování je provázen poklesem zemědělské zaměstnanosti. 

10.3 Zhodnocení vlivu plateb LFA na využívání z. p.  

Zejména v horské oblasti a v oblastech se specifickými omezeními indikují rozdíly 

mezi procentem zatravnění podle katastru nemovitostí a podle LPIS tendence k zatravňování 

zemědělské půdy. Znamená to, že opatření LFA plní jeden z cílů podle HRDP a to snížení 

rizika vodní eroze a péči o půdu. Statistické analýzy prokázaly, že existuje závislost mezi 

zařazením území do LFA a procesem zatravňování těchto území. Shrneme-li výsledky 

regresní analýzy, lze konstatovat, že byla prokázána souvislost mezi rozdílem zatravnění dle 

LPIS a KN a podílem zemědělské půdy v LFA na zemědělské půdě okresu. 

Regresní analýza ale také prokázala souvislost mezi rozdílem zatravnění dle LPIS 

a KN a úbytkem počtu zemědělců mezi roky 2001 a 1991. Čím je nižší počet zemědělců 

v roce 2001 oproti počtu zemědělců v roce 1991, tím vyšší je podíl zatravnění podle LPIS 

oproti zatravnění podle katastru nemovitostí. To naopak svědčí o tom, že pokud v zemědělství 

zůstává vyšší procento osob, je utlumen proces zatravňování, a obráceně, zvyšuje-li se 

zatravnění, klesá zaměstnanost v zemědělství. Výrazná podpora zvyšování podílu travních 

porostů by mohla mít za následek další uvolňování pracovníků ze zemědělských podniků. Stát 

by na to měl reagovat posilováním podpor 3. osy Programu rozvoje venkova, tj. opatření 

zaměřená na kvalitu života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova.  
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SOUHRN 

V programovém období EU 2007 – 2013 budou prostředky strukturální pomoci pro 
zemědělství a venkov poskytovány prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD). Celkové výdaje na programové období 2007 – 2013 byly 
naplánovány v částce 3 615 mil. EUR, z toho na platby podnikům v méně příznivých 
oblastech 693 mil. EUR, tj. 19 % z prostředků Programu rozvoje venkova ČR. To znamená, 
že i v následujících letech bude opatření LFA jedním z významných zdrojů podpor pro 
zemědělství a na rozvoj venkova. Vedle plateb Natura 2000 jsou platby LFA jediným 
nástrojem teritoriálně působícím a mohou tedy významnou měrou přispívat k vyrovnávání 
regionálních rozdílů v rozvoji nejen zemědělských podniků. Při chybném nastavení systému 
podpor LFA ale mohou platby LFA naopak prohloubit nerovnoměrnosti v rozvoji 
venkovského prostoru ČR a vést k další marginalizaci odlehlých venkovských oblastí 
a k prohloubení sociálních problémů ve venkovských obcích.  

Stěžejním cílem opatření LFA je přispět k zachování krajiny kontinuálním využíváním 
zemědělské půdy na základě realizace udržitelných systémů hospodaření na půdě a to formou 
navýšení příjmů farmářů o příspěvek na dodatečné náklady vzniklé v důsledku přírodních 
omezení zemědělské výroby tak, aby byla zajištěna minimální životaschopnost farem 
a konkurenceschopnost jejich výroby. Význam tohoto opatření nabývá na důležitosti zejména 
v souvislosti s environmentálními a dalšími veřejnými statky, které vytvářejí hodnotu krajiny 
a jsou výsledkem udržitelné formy obdělávání půdy  

Česká republika svým zastoupením LFA 50,4 % ze zemědělské půdy nepatří mezi země 
s nadprůměrným podílem LFA, ale nepatří ani mezi země EU, kde podíl LFA je 
zanedbatelný. Řadí se však mezi země s významným podílem horských oblastí.  

Pokud jde o kriteriální vymezení jednotlivých typů LFA, umožňuje legislativní rámec 
vymezený unijními institucemi významný stupeň flexibility na úrovni jednotlivých členských 
států a regionů, což se odráží v nesmírné variabilitě aplikovaných přístupů ke stanovení 
oprávněných území. Častým výsledkem je pak neefektivita opatření plynoucí 
z nedostatečného zacílení podpory do oblastí nejvíce potřebných. Již několik let je 
diskutována otázka míry konzistentnosti kritérií mezi jednotlivými členskými státy. Kritéria 
pro vymezení horských LFA jsou obecně zřetelná a vztahují se k nadmořské výšce, svažitosti, 
kombinace těchto dvou ukazatelů nebo zeměpisné poloze oblastí.  

Co se týká kriteriálního vymezení „Ostatních“ LFA podle půdních podmínek 
a produktivity zemědělství, paleta kritérií je velmi široká a přes jistou míru společného 
vymezení je řada kritérií výhradní záležitostí jednotlivých členských států. Další problém 
představuje soulad kritérií s realitou, diskutovaný např. u demografických kritérií. Česká 
republika se řadí mezi ty státy, které úroveň půdních podmínek a produktivity zemědělství 
odvozují od indexového hodnocení výnosnosti zemědělské půdy. Malá konzistentnost kritérií 
pro vymezení „Ostatních“ LFA byla kritizována i ze strany Evropského účetního dvora 
(Special Report No. 4/2003) na což Komise zareagovala tím, že v nařízení Rady (ES) 
1698/2005 předpokládá redefinici jiných než horských oblastí od roku 2010.  

Poměrně značné rozdíly existují nejen mezi členskými státy, ale i mezi jednotlivými 
farmami také z hlediska výše plateb a jejich příspěvku k faremním příjmům. Současná 
kombinace klasifikačních kritérií, pravidel pro oprávněnost na úrovni farmy a struktura plateb 
na úrovni členských států nemá za výsledek dostatečně jasné a efektivní zacílení zdrojů na 
oblasti v EU, kde jsou veřejné statky nejvíce zřejmé a kde je riziko ponechání půdy ladem 
největší. Česká republika patří k zemím s malým počtem sazeb plateb LFA a diferenciace 
v závislosti na velikosti farmy není uplatněna vůbec. Z provedených porovnání aplikace 
opatření LFA v České republice a ostatních státech EU a ze závěrů analytické studie Institutu 
pro evropskou environmentální politiku v Londýně vyplynulo, že v příštích letech bude nutno 
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v rámci výzkumu věnovat velkou pozornost a průběžně ověřovat dopady aplikace kriterií pro 
vymezení jiných než horských LFA, navrhovaných Komisí, aby odpovídala podmínkám ČR 
a skutečně byla odrazem méně příznivých přírodních podmínek pro zemědělství. Bude nutné 
se zaměřit na stanovení odůvodněné výše sazeb pro LFA platby a jejich dostatečnou 
diferenciaci. Při zpracování návrhů na změnu systému opatření LFA bude nutné brát v úvahu 
také výši ostatních dotací do zemědělských podniků a jejich působení ve směru plnění cílů 
strukturální politiky EU v oblasti zemědělství a venkova. Průběžně je třeba sledovat výměru 
půdy ponechané ladem a výměru opuštěné zemědělské půdy jakož i vývoj 
socioekonomických a demografických ukazatelů ve venkovských regionech a marginálních 
oblastech.  

Podrobné analýzy hospodářských výsledků zemědělských podniků v různých přírodních 
podmínkách budou vždy jedním ze stěžejních podkladů pro návrhy výše základních sazeb 
plateb LFA. Hodnotit je nutné co nejdelší časovou řadu s ohledem na nutnost eliminovat vlivy 
počasí. V jednotlivých letech může počasí působit různě na podniky v různých přírodních 
podmínkách i regionech. 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.  

Platby LFA jsou poskytovány na hektar oprávněné plochy, zhodnotit je ale nutné 
i ekonomické výsledky zemědělských podniků a podíl plateb LFA na jejich tvorbě ve vztahu 
k roční pracovní jednotce. 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. Je zřejmé, že země s tak specifickou velikostní strukturou 
zemědělských podniků jako je Česká republika a dále např. Slovensko budou muset uplatnit 
i specifický systém diferenciace sazeb v závislosti na velikosti zemědělského podniku  

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. Jednou z cest jak řešit tento nedostatek 
současného systému by bylo rozšíření oprávněné plochy na další plodiny, např. o plochu 
víceletých pícnin. 

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 je ale vysoký podíl zemědělské půdy obhospodařován velkými zemědělskými 
podniky. 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, podporám 
nezemědělských činností a zakládání malých a středních podniků ve venkovských obcích. 
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SUMMARY 

In the EU 2007 – 2013 programming period, resources of structural assistance for 
agriculture and rural areas will be delivered by the European Agricultural Fund for Rural 
development (EAFRD). The total expenditure in the programming period 2007 – 2013 has 
been budgeted at 3,615 million EUR, of which undertakings in less favoured areas are to 
receive 693 million EUR, i.e. 19 % of the resources of the Rural Development Programme 
CR. It means that in the coming years LFA measures will remain one of important sources of 
support payments for agriculture and rural development. With the exception of Natural 2000 
payments, LFA payments are the only territorially applied instrument, and they can thus 
significantly contribute towards offsetting regional differences in the development not only of 
agricultural undertakings. Should, however, the LFA assistance system be improperly set, 
LFA payments might even augment the differences in Czech rural areas development and lead 
to a further marginalization of remote rural areas and to an aggravation of social problems in 
rural communities.  

The key objective of LFA measures is to contribute towards the conservation the 
countryside by a continuous use of agricultural land based on sustainable systems of land 
management, whereby farm income is being increased by an additional payment to 
compensate for extra expenses caused by natural limitations of agricultural production in 
a way that guarantees the minimum viability of farms and competitiveness of their 
production. The role of these measures becomes particularly important in connection with 
environmental and other public goods that create value of the countryside, and result from 
sustainable systems of land management. 

With 50.4 % of its agricultural land classified as LFA, the Czech Republic does not rank 
among countries with an above-average proportion of LFA, but neither does it belong to the 
EU states where the proportion of LFA is negligible. It is, however, one of the countries with 
a significant proportion of mountain areas.  

With regard the criterial definition of individual LFA types, the legislative framework 
set by the EU bodies allows for a significant degree of flexibility at the level of individual 
member states and regions, which translates into an enormous variability of approaches to the 
definition of eligible areas. The frequent result is then inefficiency of measures due to 
insufficient allocation of support to the most needy areas. The extent of consistency of criteria 
between individual member states is an issue that has been discussed for several years. The 
criteria defining mountain LFA are generally clear being based on altitude above sea level, 
angle of slope, combinations of the two parameters or a geographical location of the area.  

When, however, we are to apply criteria for "other" LFAs based on soil conditions, and 
agricultural productivity, the range of criteria is very broad and, in spite of a degree of 
commonality in definitions, a number of criteria remain an exclusive domain of individual 
member states. Another problem is posed by the conformity of criteria with the reality, which 
is discussed in the case of, e.g., demographic criteria. The Czech Republic is one of the states 
that determine the status of soil conditions and of agricultural productivity on the basis of an 
agricultural land productivity index. The lack of consistency of the criteria defining "other" 
LFA has also been criticized by the European Court of Auditors (Special Report No. 4/2003). 
The Commission responded to it in its Council Regulation (ES) 1698/2005, which stipulates 
that other than mountain areas are to be redefined by 2010.  

Relatively large differences exist not only between member states but also between 
individual farms from the point of view of the amounts paid and their proportion to farm 
income. The existing combination of classification criteria, eligibility rules at the farm level 
and the structure of payments at the level of member states does not result in a sufficiently 
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clear and efficient targeting of resources to those EU regions where public goods are the most 
manifest and where the risk of land being left fallow is the greatest. The Czech Republic is 
one of the countries with a small number of rates for LFA payments, and differentiation based 
on farm size is not used at all. It follows from a comparison between the application of LFA 
measures in the Czech Republic and in other EU member states and from conclusions of an 
analytical study conducted by the Institute for European Environmental Policy in London that 
a lot of attention needs to be paid in research programmes to the application of criteria for the 
definition of other than mountain LFA drafted by the Commission and the consequences of 
the application of the criteria need to checked on a continuous basis to adapt them to 
conditions in the Czech Republic and to make sure that they genuinely reflect the less 
favourable natural conditions for agriculture. It will be necessary to focus on the 
determination of reasoned rates for LFA payments and their sufficient differentiation. When 
drafting proposals for changes in the system of LFA measures, it will also be necessary to 
take into consideration how much is paid to agricultural undertakings in other subsidies and 
what effect they may have on the meeting of objectives of the EU structural policies for 
agriculture and rural areas. It is necessary to continuously monitor the size of areas left fallow 
and areas of abandoned agricultural land, as well as the development of socio-economic and 
demographic indices in rural and marginal areas.  

Detailed analyses of economic performance of farms in different natural conditions will 
always be one of the key factors in determining base rates for LFA payments. To eliminate 
the effects of the weather, it is important that data over as long period as possible be 
evaluated. In individual years, the weather may have different effect on farms in different 
natural conditions and regions. The setting of the basis for LFA rates in the next programming 
period will in any case require a simulation of effects that individual proposals may have on 
the economic performance of undertakings in different classifications. It will also be 
necessary to simulate changes in other subsidies to agricultural undertakings, e.g. in Pillar 1 
of the CAP.  

While LFA payments are made per hectare of eligible land, it is also important to take 
into account economic performance of farms and the proportion of LFA payments in it in 
relation to the annual work unit. There are some changes in the system of LFA payments, 
particularly in relation to the size of eligible farm areas, that might negatively affect the rate 
of employment in rural communities. It is clear that countries with such a specific size 
structure of their agricultural undertakings like the Czech Republic and also, e.g., Slovakia 
will even have to apply a specific farm-size based system of rate differentiation.  

Providing LFA payments in the form of high rates paid only per hectare of grassland 
results in great imbalances in the distribution LFA payments between farms operating in less 
favoured areas. One of the ways how to address this shortcoming of the existing system 
would be to extend eligible areas to include also other crops, e.g. to areas of perennial forage 
crops. 

In countries with a predominance of small family farms, LFA payments help maintain 
rural employment by supplementing financial resources of those farms and thus helping them 
to be sustainable. In the Czech Republic, a large percentage of agricultural land is farmed by 
large agricultural undertakings. In the Czech Republic, the system should at least be set in 
such a way so as not to stimulate the laying off of employees of those large agricultural 
undertakings. The government should paid great attention to the support of diversification of 
activities of agricultural undertakings in LFA, to the support of non-agricultural activities and 
to the establishment of SMEs in rural communities. 
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Příloha 1: Algoritmus stanovení bodové hodnoty BPEJ  

Normativně stanovený hrubý roční retní efekt (HRRE) jednotlivých BPEJ byl převeden 
do stobodové stupnice na základě vztahu:  
 

VBPEJj = (HRRE BPEJ + ABS(HRRE min) +6*a)/a     (1) 
kde: 
VBPEJ    výnosnost BPEJ (body) 
ABS(HRRE min)  absolutní hodnota minimálního HRRE (Kč/ha) 
HRRE max   maximální HRRE (Kč/ha) 
a    pomocná konstanta výnosovosti (Kč/bod) 
a = (ABS (HRRE min) + HRRE max)/94      (2) 

 
HRREBPEJ  je hrubý roční rentní efekt, který byl stanoven z rovnice: 
 

TTPTTPopOPBPEJ kHRREkHRREHRRE ∗+∗=      (3) 
 
kde: 
HRREOP  hrubý roční rentní efekt plodin na orné půdě 
kOP  koeficient normativního podílu OP na ZP 
HRRETTP  hrubý roční rentní efekt trvalých travních porostů 
KTTP  koeficient normativního podílu TTP na ZP 

 
HRREOP  byl stanoven z rovnice: 

∑
=

=

=
ni

i
OP REiHRRE

1
        (4) 

REi   je rentní efekt jednotlivých oceňovacích plodin na orné půdě,  
který je stanovenl ze vztahu: 

RE i = (CPP i – NPP i) . KOTS i  i = 1,…,n   (5) 
kde: 
n  počet oceňovacích plodin 
CPP cena parametrizované produkce, která je stanovena ze vztahu: 
CPP = VPP . CKR        (6) 
kde: 
VPP  korigovaný normativní naturální výnos jednotlivých hlavních zemědělských  

plodin pro jednotlivé BPEJ 
VPP = Vp . ke . ks . khs       (7) 
Vp   produkční parametry naturálních výnosů jednotlivých hlavních zemědělských  

plodin pro jednotlivé hlavní půdně klimatické jednotky (HPKJ) 
ke   koeficient pro expozici 
ks   koeficient pro svažitost 
khs  koeficient pro hloubku a skeletovitost zem. půdy 
 
CKR   normativní ceny jednotlivých hlavních plodin diferencované podle bonitační  

klimatické regionalizace 
 
Náklady na parametrizovanou produkci NPP jsou stanoveny:  
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NPP = Np . ksn . khsn .       (8) 
kde: 
Np  normativní náklad stanovený na základě funkční závislosti nákladů a  
  korigovaných naturálních výnosů (VPP) 
ksn   koeficient pro svažitost, 
khsn  koeficient pro hloubku a skeletovitost zem. půdy 
 
KOTS  je bezrozměrné číslo vyplývající z procentického zastoupení jednotlivých 

 plodin v dané oceňovací typové struktuře 
HRRETTP je propočten stejným způsobem, jako HRRE jednotlivých oceňovacích 

plodin na orné půdě, parametry pro louky a pastviny 
HRRE TTP = (CPP – NPP)        (9) 
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Příloha 2: Svahová dostupnost zemědělské mechanizace  

Standardní mechanizace Svahová dostupnost 
ve stupních 

 
Svahová dostupnost v % 

Traktory 12 21 
Manipulátory 12 21 
Pluhy 8 až 12 14 až 20 
Ostatní stroje na zpracování půdy 10 až12 18 až 21 
Univerzální secí stroje 10 až12 18 až 21 
Přesné secí stroje 6 až 8 10 až 14 
Sazeče brambor 6 až 8 10 až 14 
Rozmetadla 8 až 12 14 až 20 
Postřikovače 8 až 10 14 až 18 
Žací stroje, obraceče, shrnovače 12 21 
Lisy 6 10 
Sklízecí mlátičky 10 až 12 18 až 21 
Sklízecí řezačky 8 až 10 14 až 18 
Sklízeče cukrovky 6 10 
Sběrací návěsy 12 21 
Nakladače hydraulické 12 21 
Nakladače čelní 5 8 
Pramen: Technická fakulta České zemědělské univerzity; Praha, 2001 
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Příloha 3: Diferenciace sazeb plateb LFA v EU 25 v roce 2004/2005  

Kritéria diferenciace plateb LFA 
Členský stát 

Území Velikost farmy Typ produkce Intenzita produkce Ostatní 

Rakousko Podle úrovně BHK indexu 
farmy (0 až 570 v závislosti 
na svažitosti, dostupnosti, 
půdě, klimatu, a dalších 
faktorech ). 

 

Max. 100 ha, snižování 
v kategoriích: do 6 ha; 
6-60 ha; 60-70 ha; 70-80 ha; 
80-90 ha; 90-100 ha . 

Základní sazby pro TTP 
a pastviny; pro ostatní nižší 
sazby; produkce určitých 
plodin není podporována 
vůbec (např.pšenice, ovoce), 
preferovány farmy 
produkující krmiva 
s obsahem vlákniny, horské 
farmy chovající skot. 

- 

Speciální podpora farem 
produkujících mléko, které 
mají dopravní omezení 
(max. 2000 EUR na farmu). 

Belgie  

 

Max. 1736 EUR na 
příjemce. 

 Základní podpora pro 
0,6-3,5 DJ/ha travních 
porostů, srážky 20 % za 
každých 0,1 DJ 
překračujících hranici 
3,5 DJ/ha. 

 

Dánsko 
- 

Minimum 290 EUR a max. 
5800 EUR na farmu ( 
odpovídá 100 ha). 

   

Finsko Podle typů LFA (tři 
základní sazby). 

 
- 

  „Balíčkový“ přístup, bere 
v úvahu ostatní podpory 

Francie Zóny (přes 370 územních 
pásem). 

Max. 50 ha, pro prvních 25 
ha platba o 20 % vyšší. 

Pouze pícniny (v suchých 
oblastech též ostatní 
plodiny), platby pro farmy 
specializované na chov ovcí 
a koz o 30 %, resp. 10 % 
vyšší. 

Min. a max. hustota 
chovaných zvířat pro různé 
typy oblastí; nejvyšší platby 
při hustotě 1 - 1,4 VDJ/ha, 
poté v obou směrech klesají. 

Podmínkou je minimálně 
50 % příjmů ze zemědělské 
činnosti (s určitými 
výjimkami). 
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Kritéria diferenciace plateb LFA 
Členský stát 

Území Velikost farmy Typ produkce Intenzita produkce Ostatní 

Německo Podle úrovně LVZ indexu 
(index 0-100). 

Podle spolkových zemí min. 
100 EUR (250, 500 EUR) a 
max. 16 000 EUR na farmu 
(64 000 EUR pro družstva), 
v nových spolkových 
zemích při zaměstnávání 
více než 2 FTE1) může být 
překročeno o 8000 EUR na 
FTE.  

Severní Porýní –Vestfálsko 
a Brémy pouze pro louky a 
pastviny, výjimka též 
v Meklenbursku, Horním 
Pomořansku a Sasku-
Anhaltsku; podpora na 
ornou půdu v „Ostatních“ 
LFA a oblastech se 
specifickým omezením 
dosahuje pouze poloviny 
podpor na TTP a pastviny. 

 Limit celkového příjmu 
v Bádensku-
Württembersku, Brémách, 
Šlesvicku-Holštýnsku a 
Porýní-Falci . 

Řecko Podle typů LFA a pro 
ostrovy v Egejském moři. 

Max. 4000 EUR mimo 
horské LFA a 4500 EUR 
v horské oblasti na 
příjemce, vyšší strop (4500 
až 6000 EUR) pro mladé 
farmáře, vzdělané farmáře a 
farmy na ostrovech.  

Platba na hektar je 
diferencována mezi 4 
kategorie plodin (nejvyšší 
podpora pro pastviny ). 

 Podmínkou je min. 25 % 
příjmů ze zemědělství, max. 
150 % referenčního příjmu, 
vyšší je podpora pro mladé 
farmáře. 

Irsko Zóny  Max. 45 ha, v pásmu 
s největším znevýhodněním 
jsou vyšší platby pro 
prvních 10 ha.  

 

Pouze pícniny.   

Itálie Ve většině z 20 regionů 
Itálie podle typů LFA 

 

Pro jednotlivé regiony 
rozdílné stropy mezi 30 až 
100 ha, postupné snižování 
plateb podle výměry po 3 až 
5 velikostních kategoriích.  

 

Většinou pícniny, louky a 
pastviny, v Piemontu 4 
kategorie plodin (nejvyšší 
podpora pro ovoce a 
zeleninu), na Sardinii 
preference živočišné 
výroby. 

 

 V Kalábrii vyšší podpora 
pro mladé farmáře (pod 40 
let) a pro ženy. 
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Kritéria diferenciace plateb LFA 
Členský stát 

Území Velikost farmy Typ produkce Intenzita produkce Ostatní 

Lucembursko 

 

Max. 70 ha (farmáři na plný 
úvazek) nebo 25 ha. 
(částečný úvazek); 
snižování sazeb podle dvou 
velikostních kategorií. 

  Teoretický příjem farmy 
musí být min. 9750 EUR; 
pokud pracuje více než 1,5 
pracovní jednotky zvyšuje 
se maximální oprávněná . 
plocha o 30 %. 

Portugalsko Podle typů LFA; další 3 
úrovně pro ostrovy (Azory, 
Madeira). 

Max. 500 ha na pevnině; 80 
ha – Azory, 50 ha – 
Madeira; snižování ve 4 
velikostních kategoriích: 
pevnina: 0-5, 5-20, 20-50, 
50-500 ha; Azory: do7, 7-
14, 14-21, 21-80 ha; 
Madeira: 0,15-0,5, 0,5-1, 1-
2, 2-5, 5-50 ha. 

Jednoleté pícniny a trvalé 
pastviny nejsou oprávněnou 
plochou s výjimkou farem 
s živočišnou produkcí 
s hustotou skotu do 1 DJ/ha. 

Plocha pícnin ve farmách 
s hustotou skotu do 1 DJ/ha. 

Na pevnině farmy na 
částečný úvazek dostávají 
nižší platby pro plochu nad 
hranicí 20 ha. 

Španělsko Podle typů LFA. Max 100 ha, plná výše 
plateb do 5 ha; následně 
postupná redukce až do 100 
ha;  

min. 300EUR, max. 2500 
EUR/farma. 

 Zavlažovaná plocha je 
oprávněná jen do 5 ha, 
z pícnin dostávají plnou 
podporu pouze trvalé 
pastviny (pro ostatní plochy 
redukce 50 nebo 85 %). 

Min. 50 % příjmů a 
zaměstnanosti 
v zemědělství, podpora 
vyšší o 20 % pokud příjem 
farmy dosahuje méně než 
50 % referenčního příjmu. 

Švédsko Zóny (6 pásem plateb). 2 stupně : do 60ha, nad 60 
ha. 

Brambory a tržní plodiny 
pouze v horských oblastech.  

 „Balíčkový“ přístup, bere 
v úvahu ostatní podpory. 

Spojené království:       

Anglie 

 

Tři kategorie. 

 

Max. 700 ha, dvě kategorie 
redukce do 350 ha, nad 350 
ha. 

  Environmentální navýšení 
sazeb. 

Skotsko 

 

Dvě kategorie, 3 úrovně (6 
úrovní plateb). 

 

 Vyšší platby při vyšší 
hustotě živočišné výroby a 
podílu skotu na celkové 
živočišné výrobě. 
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Kritéria diferenciace plateb LFA 
Členský stát 

Území Velikost farmy Typ produkce Intenzita produkce Ostatní 

Wales Dvě kategorie. Max. 800 ha, tři stupně 
redukce do140 ha , 140-640, 
nad 640 ha 

  Environmentální navýšení 
sazeb. 

Kypr Podle typů a subtypů LFA. Mimo horské oblasti 
zvýšení sazby pro prvních 
10ha.  

  Integrováno s jednotnými 
platbami na plochu (určeno 
společné maximum na ha). 

Česká republika Podle typů a subtypů LFA      

Estonsko 

 

Volitelné v závislosti na 
rozpočtu, pokud rozpočtová 
omezení, uplatní se redukce 
o 15 % u plochy nad 200 ha 
a 30 % nad 300 ha. 

   

Maďarsko Podle typů LFA. Pět stupňů redukce(1-50, 
51-100, 101-300, 301-500, 
nad 501 ha]. 

   

Lotyšsko Tři zóny, 6 úrovní plateb 
v kombinaci s platbami za 
environmentální omezení. 

    

Litva Dvě zóny znevýhodnění.     

Polsko Podle typů a subtypů LFA. Max. 300 ha; tři stupně 
redukce (1-50, 50,01-100, 
100,01-300 ha). 

   

Slovensko Podle typů a subtypů LFA.      

Slovinsko Sedm územních kategorií (5 
úrovní plateb). 

    

Převzato z: An Evaluation of the Less Favoured Area Measure in the 25 Member States of the European Union; IEEP, 2006. 
Vysvětlivky: 1) Full Time Equivalent = ekvivalent plného pracovního úvazku 
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Příloha 4: Zatravnění z. p. podle KN a LPIS podle okresů 
Zatravnění 

dle KN 
Zatravnění 

dle LPIS rozdíl LPIS - KN Podíl z. p. v LFA 
Okres % z. p. % z. p. procent. bodů % z. p. 
Hl. město Praha 4,2 1,9 -2,3 0,0 
Benešov 19,1 18,5 -0,7 84,4 
Beroun 18,9 24,2 5,3 63,2 
Kladno 3,0 1,4 -1,6 0,9 
Kolín 4,6 2,8 -1,9 0,0 
Kutná Hora 10,2 6,2 -4,1 21,1 
Mělník 4,2 2,1 -2,1 1,1 
Mladá Boleslav 7,6 4,7 -2,9 0,8 
Nymburk 3,9 1,9 -2,0 0,0 
Praha-východ 5,9 6,0 0,0 14,6 
Praha-západ 7,8 7,8 0,0 24,1 
Příbram 24,9 29,2 4,3 90,8 
Rakovník 7,1 7,7 0,6 30,4 
České Budějovice 23,8 28,4 4,6 58,4 
Český Krumlov 60,9 75,4 14,5 100,0 
Jindřichův Hradec 28,7 31,9 3,1 92,7 
Písek 21,5 24,0 2,5 73,1 
Prachatice 58,6 69,4 10,8 94,1 
Strakonice 26,9 28,2 1,3 81,6 
Tábor 22,3 20,2 -2,1 72,0 
Domažlice 29,7 29,0 -0,7 81,6 
Klatovy 41,3 50,8 9,5 99,2 
Plzeň-město 11,0 5,7 -5,3 7,7 
Plzeň-jih 23,7 24,1 0,3 57,9 
Plzeň-sever 14,6 16,4 1,8 69,9 
Rokycany 20,0 21,9 1,9 71,8 
Tachov 29,1 45,2 16,2 94,4 
Cheb 40,4 54,9 14,5 81,4 
Karlovy Vary 52,4 63,6 11,2 94,6 
Sokolov 73,7 81,1 7,3 95,1 
Děčín 61,8 84,1 22,3 83,4 
Chomutov 34,8 34,9 0,1 36,7 
Litoměřice 9,5 9,2 -0,3 8,5 
Louny 7,0 5,5 -1,5 11,0 
Most 21,5 16,3 -5,2 16,1 
Teplice 39,6 37,2 -2,4 33,3 
Ústí nad Labem 66,5 90,2 23,7 84,0 
Česká Lípa 38,7 50,9 12,1 21,8 
Jablonec nad Nisou 64,9 76,1 11,2 94,2 
Liberec 43,2 59,6 16,5 71,8 
Semily 46,8 53,7 6,9 81,5 
Hradec Králové 11,0 7,3 -3,7 0,1 
Jičín 17,1 14,4 -2,7 10,2 
Náchod 29,1 31,6 2,5 48,6 
Rychnov nad Kněžnou 33,3 33,8 0,6 54,1 
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Zatravnění 
dle KN 

Zatravnění 
dle LPIS rozdíl LPIS - KN Podíl z. p. v LFA 

Okres % z. p. % z. p. procent. bodů % z. p. 
Trutnov 39,6 54,5 15,0 79,1 
Chrudim 20,4 20,1 -0,4 37,7 
Pardubice 12,9 9,7 -3,1 1,0 
Svitavy 20,5 18,2 -2,4 52,3 
Ústí nad Orlicí 31,4 34,0 2,6 56,0 
Havlíčkův Brod 22,1 22,8 0,7 85,9 
Jihlava 22,5 23,4 0,9 98,2 
Pelhřimov 21,4 23,2 1,8 100,0 
Třebíč 10,1 9,7 -0,4 41,0 
Žďár nad Sázavou 25,5 28,8 3,2 100,0 
Blansko 20,8 20,6 -0,2 53,5 
Brno-město 3,5 2,1 -1,3 0,0 
Brno-venkov 6,5 5,1 -1,4 17,8 
Břeclav 4,2 2,0 -2,1 0,0 
Hodonín 11,5 8,7 -2,8 3,2 
Vyškov 3,4 2,4 -1,0 4,1 
Znojmo 2,5 1,0 -1,5 0,6 
Jeseník 34,2 55,0 20,8 100,0 
Olomouc 16,2 17,6 1,4 23,2 
Prostějov 7,1 8,5 1,3 26,0 
Přerov 9,8 8,0 -1,9 10,6 
Šumperk 41,9 51,1 9,2 60,4 
Kroměříž 8,0 6,4 -1,5 2,3 
Uherské Hradiště 20,6 20,8 0,2 15,8 
Vsetín 55,2 70,3 15,1 78,9 
Zlín 37,1 55,4 18,2 68,3 
Bruntál 53,0 65,3 12,3 88,5 
Frýdek-Místek 41,4 50,7 9,3 59,9 
Karviná 14,4 35,1 20,7 7,2 
Nový Jičín 19,1 25,9 6,8 47,0 
Opava 14,1 17,6 3,4 36,4 
Ostrava-město 16,4 14,4 -2,0 0,0 
Pramen: ČÚZK Statistika půdního fondu k 31. 12. 2005, databáze LPIS k 23.5.2006 

 

 


