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Tento bulletin byl zpracován s cílem informovat zainteresované pracovníky a zástupce
zemědělců o připravovaných změnách v podporách pro méně příznivé oblasti (LFA) v příštím
programovém období. Komise má za úkol připravit zvláštní právní předpis pro toto opatření.
Některé členské země již začaly hledat spojence k prosazení pozměňovacích návrhů, z nichž ne
všechny by byly pro ČR přínosem. Autoři na některé tyto skutečnosti upozorňují.
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Souhrn
Redefinice méně příznivých oblastí pro zemědělství (Less Favoured Areas - LFA) byla znovu
odložena. Evropský parlament požaduje, aby Komise zpracovala během roku 2014 pro opatření LFA
zvláštní legislativní návrh na povinná bio-fyzikálních kritéria a odpovídající prahové hodnoty, stejně
jako pro pravidla jemného doladění a přechodná opatření pro oblasti, které budou z LFA vyřazeny.
Byla znovu vzata v úvahu možnost, aby členské země zůstaly na dosavadních kritériích vymezení.
Předkládaný bulletin se snaží o posouzení, nakolik by připravované změny mohly být výhodné či
nevýhodné pro ČR.
Navrhovaná společná kritéria pro oblasti s přírodními omezeními se vyskytují na 58 % výměry
zemědělské půdy (z.p.) registrované v LPIS, což představuje větší podíl než současná LFA. Většina
ostatních členských zemí se zasazuje o změkčení prahů nebo zachování svých současných kritérií.
Z toho lze usuzovat, že tyto země mají v současné době do LFA zařazeny oblasti, kde se navrhovaná
kritéria omezení o navržené prahové hodnotě nevyskytují. V jednotlivých v zemích EU je podporována
veškerá zemědělská půda v LFA nebo jen plochy vybraných plodin. Ve způsobu stanovení
současných sazeb panuje ještě větší libovůle než v kritériích pro určení LFA.


Jednotné vymezení LFA v EU je vedeno snahou po vyrovnání podmínek podpory zemědělců,
hospodařících v LFA v zemích EU. Bylo by třeba se zasadit o to, aby odborníci z JRC zajistili
srovnatelnou konstrukci i použití jednotlivých kritérií pro vymezení LFA i jejich jemné doladění. Pro
jemné doladění by měl být ponechán prostor pro uplatnění specifických podmínek ČR.



Sjednocení oprávněné plochy mezi zeměmi EU ať už na veškerou využívanou zemědělskou
plochu

nebo

na

plochu

definovaných

plodin

by

mělo

vést

k větší

vyrovnanosti

konkurenceschopnosti jednotlivých zemědělských podniků (přeneseně i komodit) hospodařících
v méně příznivých podmínkách jednotlivých zemí EU.


Nevýhodou sjednocení oprávněné plochy je, že jednotlivé země mají omezenou možnost řešit
vlastní specifické problémy v LFA. Tato nevýhoda se týká i České republiky, kde poskytování
plateb jen na plochách travních porostů podporuje pastevní chov skotu a krávy bez tržní produkce
mléka v LFA. S omezením manévrovacího prostoru v platbách LFA je nutné počítat při navrhování
podpor daných komodit z jiných zdrojů.



Sjednocení pravidel pro výpočet sazeb plateb LFA by mělo vést k lepší vazbě plateb na skutečné
znevýhodnění a zmírnit současné řádové rozdíly v sazbách uplatňovaných v jednotlivých zemích
EU.



Uzákonění povinnosti modulace plateb LFA v závislosti na výměře LFA farmy by znamenalo velký
zásah do stávajícího systému pro velké zemědělské podniky v ČR. Obtížnější bude i administrace
a kontrola opatření. Je velmi málo pravděpodobné, že by se ČR mohla zavedení modulace plateb
LFA vyhnout. Využít lze volnosti, kterou ponechává navrhovaná právní úprava členským zemím.
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Stručná historie podpor do méně příznivých oblastí
Počátek podpor zemědělství z fondů Evropského společenství v oblastech charakterizovaných
nepříznivými přírodními podmínkami se datuje od roku 1975, kdy bylo přijato nařízení Rady 75/268 o
hospodaření na horách a vrchovinách a specifických méně příznivých oblastech. Jednotlivé země
podporovaly různou měrou zemědělce v těchto oblastech již dříve z vlastních zdrojů. Na úroveň ES
byla podpora přenesena po vstupu Spojeného království (1973), kde vlivem dlouhodobé absence
specifických podpor došlo k vylidnění venkova v rozsáhlých oblastech a výrazné marginalizaci
zemědělství. Proto hlavním cílem bylo udržet zemědělství v oblastech se strukturálními a trvalými
přírodními znevýhodněními v zájmu zajištění minimální úrovně zalidnění a údržby krajiny. Vymezeny
byly tři základní typy znevýhodněných oblastí:


Horské oblasti;



Ostatní LFA - oblasti ohrožené vylidněním, kde je nezbytná péče o zachování krajiny;



Oblasti postižené specifickými nevýhodami.
Horské oblasti byly definovány nadmořskou výškou mající za následek existenci nepříznivých

klimatických podmínek zkracujících vegetační období, v oblastech s nižší nadmořskou výškou
výskytem svahů omezujících využívání zemědělské techniky a kombinací 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
produktivity přírodního prostředí byla posuzována na základě indikátorů vztahujících se k výskytu
neúrodné půdy a též na základě výše příjmu zemědělců hospodařících v takových oblastech.
Ohrožení životaschopnosti venkovského osídlení bylo vymezeno nízkým počtem obyvatelstva nebo
snižujícím se počtem obyvatelstva a zároveň vysokým zastoupením obyvatel závislých převážně na
zemědělské činnosti (více než 15% podíl na ekonomicky aktivním obyvatelstvu).
Třetí typ méně příznivých oblastí byl definován jako oblasti postižené specifickými omezeními
např., zvýšenou salinitou půdy, v důsledku hospodaření v pobřežních oblastech, na malých ostrovech,
ochranou krajiny, pobřežních ekosystémů, životního prostředí, vysokými dopravními náklady farmářů
hospodařících v odlehlých oblastech apod.
V následujících 30 letech byly upravovány zejména podmínky způsobilosti a různá omezení
oprávněné plochy a hospodářských zvířat pro nárok na podporu, kritéria vymezení jednotlivých typů
LFA se v podstatě neměnila. Ta platila i v roce 2004, době vstupu ČR do EU, kdy opatření podpor pro
LFA v ČR bylo zpracováno na základě nařízení Rady (ES) 1957/1999.
Spolu s tím, jak se během let snižoval podíl zemědělců na pracující populaci venkova, měnily se
i cíle opatření LFA v rámci rozvoje venkova. Od roku 2000 byl posílen jejich environmentální význam
tím, že navíc byly vymezeny i oblasti postižené environmentálními omezeními. Od roku 2007, kdy byla
do programů rozvoje venkova vložena opatření 3. Osy, zaměřená na zvýšení zaměstnanosti a rozvoj
ve venkovských oblastech, byly v cílech LFA posíleny aspekty udržení zemědělského využívání půdy,
zvýšení biodiverzity a údržby krajiny.

Kritika podpor do LFA a reakce Komise
Evropská komise (2003) vypracovala a předložila hodnotící zprávu k programovému období
1994 -1999. Konstatuje, že platby LFA hrály nepřímou úlohu při uchování tradičních systémů
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hospodaření v oblastech s vysokou přírodní hodnotou. Dané schéma poskytování plateb však bylo
kritizováno z environmentálních hledisek. Poskytování plateb na dobytčí jednotku nebo na ha
objemných krmiv vedlo v některých oblastech k nadměrné hustotě skotu a neúnosnému vypásání.
Stejné závěry jsou uvedeny i v hodnocení Crabtree a kol. (2003). Komise pro následující programové
období

zavedla

poskytování

plateb

na

ha

využívané

zemědělské

půdy

(nařízení

Rady (ES) 1257/1999). Kritizována byla také nejednotnost ve vymezení LFA i různá váha, která je
přikládána kompenzačním platbám v jednotlivých zemích EU. Tyto nedostatky mají za následek
nedostatečnou kompenzaci v některých oblastech a naopak tam, kde nevýhody oproti lepším
podmínkám jsou malé, způsobují kompenzaci nadměrnou. Na tento fakt poukazují i práce Shucksmith,
Thomson a Roberts (2005) hodnotící regionální a územní dopad společné zemědělské politiky (SZP)
a rovněž Dax (2005) při hodnocení II. pilíře SZP.
Na podpory LFA se zaměřil Evropský účetní dvůr (2003), který má za úkol hlídat účelnost
vynakládání prostředků daňových poplatníků. Zveřejnil kritickou zprávu, která upozornila na řadu
nedostatků souvisejících s vyplácením podpor. Ve zprávě se konstatuje zejména, že:


pro tak důležitou kategorii jakou jsou „Ostatní“ LFA neexistují v rámci EU jasná a jednotná
vymezující kritéria;



Evropská komise nemá dostačující důkazy, že klasifikace LFA je odůvodněná. Přestože se
některé skutečnosti, zejména rozhodující socioekonomické ukazatele, během doby podstatně
změnily, Komise nenavrhla změnu existujícího rámce pro vymezení LFA;



členské státy užívají pro vymezení LFA široký okruh ukazatelů, což může vést k disparitě
mezi příjemci podpory;



Komise nemá dostatek spolehlivých informací o dopadech podpor pro méně příznivé oblasti
a zvláště o oprávněnosti přiznané výše kompenzací. Za této situace může docházet
k proplácení nadměrných sazeb kompenzačních příspěvků;



monitorování LFA je špatné;



chybí celkové vyhodnocení, a proto nelze přijmout definitivní závěry a reálně zhodnotit dopady
přijímaných opatření. Po třiceti letech působení tohoto opatření není k dispozici odpovídající
celkové vyhodnocení, které by potvrdilo jeho efektivnost.

Na základě provedených zjištění Evropský účetní dvůr doporučil:


zpracovat kompletní hloubkovou revizi existující klasifikace LFA;



navrhnout ve spolupráci Komise s členskými státy vhodnější soubor ukazatelů pro vymezení
„Ostatních“ LFA;



opatřit spolehlivé informace o dopadech podpor pro méně příznivé oblasti, identifikovat případy
systematického přeplácení a přijmout korigující opatření;



definovat relevantní ukazatele pro celkové vyhodnocování a monitorování.
V reakci na kritiku Evropského účetního dvora odstranila Komise z kriterií pro vymezení

„Ostatních“ LFA demografická a ekonomická kritéria a začala hledat jednotná kritéria pro „Ostatní“
LFA. Zadala Institutu pro evropskou environmentální politiku v Londýně, aby ve spolupráci s pracovišti
členských zemí (za ČR IEEP při VŠE Praha) zpracoval podrobnou studii vyhodnocující působení LFA
podpor v jednotlivých zemích EU (IEEP 2006). Závěry Evropského účetního dvora tato zpráva
potvrdila. Doporučila větší transparentnost jak při vymezování oblastí, tak při konstrukci plateb.
Původně se předpokládalo, že nová pravidla pro opatření LFA vstoupí v platnost v polovině
programového období 2007-13. Posléze byl start posunut až na rok 2014. Jednání Komise a
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Evropského parlamentu z počátku roku 2013 byla uzavřena s tím, že stará kritéria vymezování LFA
zůstanou v platnosti ještě i v roce 2014.

Jednotné vymezení „Ostatních“ LFA
Současná kritéria v zemích EU
Ukázalo se, že pro vymezení půdy nízké kvality se používá v zemích EU kolem 100 různých
ukazatelů, které se liší i prahovými hodnotami (např. hektarové výnosy, podíl travních porostů na z. p.,
stupeň zornění, hustota zvířat, nadmořská výška, hrubá produkce farmy, podíl zavlažované oblasti na
orné půdě, podíl půdy ponechané ladem, počet bezmrazových dní, zamokřené půdy a další).
Z členských zemí jich 12 používá rozličně konstruované indexní systémy pro měření úrodnosti půdy.
Kromě ČR (uplatňující práh 80 % průměrné bodové hodnoty výnosnosti půdy ČR) jsou to např.
Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko, Finsko, Maďarsko, Švédsko.
Do „Ostatních“ LFA jsou zařazovány oblasti s indexem (v ČR bodovou hodnotou výnosnosti) pod
průměrem dané země (Komise doporučila 80 % průměru). Průměr země ale ve velké míře závisí na
průměrných půdně klimatických podmínkách dané země (ČR má 15 % z. p. v horské oblasti,
Německo 2,1 %, Polsko 1,3 %).
Užívaná demografická kritéria jsou obzvlášť zastaralá. Například podíl pracujících v zemědělství
nad 15 % ekonomicky aktivní populace je kritériem ve Francii, Lucembursku, Německu. Při tom tento
podíl byl v roce 2007 ve Francii 4,7 %, Lucembursku 1,6 % v Německu 3,1 % při čemž ani jeden jeho
region nedosáhl 12 % (Margarian, 2012). Kritérium hustota obyvatel pod průměrem země způsobuje
problémy na hranicích mezi státy. Např. ve stejných podmínkách němečtí farmáři nárok na podporu
mají, ale rakouští nikoli, neboť průměrná hustota obyvatel v Německu je vyšší. Některé země vtělily do
„Ostatních“ LFA i oblasti s dobrou půdou ale s vysokým podílem zemědělců a nízkou hustotou
populace. Zastaralá a nejednotná jsou i ekonomická kritéria opět různou měrou navázána na průměr
země (např. příjem na farmu, výše daní, standardní příspěvek na úhradu na pracovníka, příjem na
pracovníka, hrubá produkce).
Podle údajů Komise (2009) je v EU zařazeno do horské oblasti 16 % zemědělské půdy a do
„Ostatních“ LFA 31 % z. p. Rozsah méně příznivých oblastí v EU je znázorněn na obr. 1.
V ČR se v méně příznivých oblastech vymezených pro období 2007-13 nachází 50,1 % z. p.
registrované v LPIS, z toho 14,7 % v horské oblasti a 35,4 % v jiných než horských LFA.
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Obr. 1 rozsah méně příznivých oblastí v EU

Zdroj: Komise 2008
Poznámky: Horské obl. hnědé, „Ostatní“ LFA žluté, Specifická omezení zelené, šrafované – jen část územní jednotky v daném
typu.

Navrhovaná kritéria
Komise přistoupila k nové definici LFA. Útvary Komise nejprve daly za úkol Společnému
výzkumnému centru Evropské komise (Joint Research Centre - JRC), aby vypracovalo soubor
společných kritérií pro půdu a klima, která by mohla podpořit nové vymezení „Ostatních“
znevýhodněných oblastí. Skupina odborníků stanovila kritéria, z nichž při překročení určité prahové
hodnoty vyplývají pro evropské zemědělství závažná omezení (JRC 2007) a v roce 2009 přesné
pokyny k jejich aplikaci (JRC 2009).
Kritéria musí splňovat tyto zadané cíle:


být jasná, transparentní s pochopitelnou metodologií,



být založena na relevantních charakteristikách půdy podle její vhodnosti pro obecné zemědělské
činnosti a být použitelná v rámci EU27,



týkat se oblastí, které mají přírodní znevýhodnění pro zemědělství a být nezávislá na tom, jak se
používá pozemek,



týkat se ploch, které mají přírodní znevýhodnění a nikoliv platebních mechanismů, jako jsou
pravidla způsobilosti nebo úroveň plateb,
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zaměřit se na zemědělské oblasti, které zahrnují trvalé travní porosty, trvalé kultury a ornou půdu
(nehodnotit lesní půdu),



metoda jejich stanovení by neměla být závislá na plodinách,



určit prahy pro postižení závažným omezením,



být neměnná během programového období. Proto jsou klimatická kritéria založena na dlouhé
časové řadě a pravděpodobnostním principu.
Již od listopadu roku 2007 byla navržená kritéria předmětem rozsáhlých diskuzí během více než

stovky jednání mezi útvary Komise a členskými státy. V jednotlivých zemích byly kontrolovány
metodiky jejich stanovení a docházelo ke korekcím, doplnění dalších a rušení některých původně
navržených. Nakonec se ustálila sada kritérií, která byla uveřejněna v příloze II návrhu nařízení Rady
a Evropského parlamentu na podporu rozvoje venkova pro období 2014-20
Tab. 1 - Společná evropská kritéria vymezení LFA pro období 2014-20 podle návrhu Komise
KRITERIA
Klima
Nízká teplota

Sucho
Klima a půda
Nadbytek půdní
vláhy
Půda
Zamokřené půdy

DEFINICE

PRAHOVÁ HODNOTA

Teplotní suma (denostupně) definovaná jako
roční součet průměrných denních teplot nad 5 °C
nebo
Délka vegetačního období (počet dnů) vyjádřená
počtem dnů s průměrnou denní teplotou > 5 °C
Poměr ročního úhrnu srážek (P) k roční
potenciální evapotranspiraci (PET)

≤ 1500 denostupňů

Počet dní, kdy obsah půdní vláhy je roven nebo
vyšší než polní kapacita

≥ 230 dnů

Plochy, které jsou zamokřené po
významnou část roku,

Nepříznivá textura
a skeletovitost

Relativní zastoupení jílu, prachu, písku,
organické hmoty (v % hmotnosti) a podílu
hrubých částic (v % objemu)

Malá hloubka půdy

Hloubka (v cm) od povrchu půdy
k souvislé skále nebo k pevnému podloží
Přítomnost soli nebo sodíku v ornici nebo
kyselost půdy

Nevhodné
chemické vlastnosti
Terén
Svažitost

Změna v nadmořské výšce na
planimetrické vzdálenosti (v %)

≤ 180 dnů
P/PET ≤ 0,5

vlhkost v 80 cm od povrchu po více než 6
měsíců, nebo
vlhkost v hloubce 40 cm od povrchu po více
než 11 měsíců, nebo
špatně nebo velmi špatně odvodněná půda,
nebo
zbarvení typické pro glejovou půdu v hloubce
40 cm od povrchu
Textura svrchní vrstvy půdy klasifikována jako
těžký jíl (≥60 % jílu) nebo
textura svrchní vrstvy půdy klasifikována jako
písek, hlinitopísčitá půda vymezená jako: %
bahna + (2 x % jílu) ≤ 30% nebo
textura svrchní vrstvy půdy klasifikována jako
těžký jíl (≥ 60 % jílu) nebo
organická půda (organická hmota ≥30 %)
nebo
textura svrchní vrstvy půdy je klasifikována
jako jíl, bahnitý jíl, písčitý jíl a má vertické
vlastnosti do 100 cm povrchu půdy
do 30 cm
Salinita: ≥4 decisiemens na metr (dS/m)
Sodicita: ≥6 procent výměnného sodíku (ESP)
pH ≤ 5 (ve vodě)
≥ 15 %

Zdroj: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com625/625_cs.pdf

Ze zadaných kritérií připadají pro ČR v úvahu: nízká teplota udaná v denostupních, zamokření,
nepříznivá textura a skeletovitost půdy, malá hloubka, kyselost půdy a svažitost. Podklady pro
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jednotlivá kritéria zpracovaly odborné útvary Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ),
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd, v. v. i. (VÚMOP) a na základě digitálního modelu terénu
firma Sitewell s.r.o. Do výsledných map byla zpracována grafickým informačním systémem ArcWiev
v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). V průběhu let 2011 a 2012 byla metodika
stanovení těchto kritérií v ČR přezkoumávána odborníky JRC a zástupci Komise a některá kritéria
upřesňována směrem k většímu zpřísnění. V současné době jsou všechna tato kritéria a metody jejich
stanovení odsouhlasena. Komise určila, že územní jednotkou, na kterou se mají kritéria aplikovat je
1
území samosprávné obce (LAU 2 ). Nárok na podporu nastane, pokud alespoň jedno z kritérií zaujímá
nad 66 % výměry zemědělské půdy obce. To znamená, že účinky více kritérií na jednom území se
nesmějí sčítat.
Poslední propočty ukázaly, že zemědělská půda charakterizovaná závažnými omezeními
z hlediska evropského zemědělství zaujímá v ČR 1 526 tis. ha a spolu s horskou oblastí představuje
téměř 58 % z celkové výměry z. p. evidované v LPIS. Příslušné mapy byly odeslány Komisi, na obr. 2
jsou znázorněna území, která po překryvu jednotlivých kritérií splnila podmínku více než 66 % z. p.
postižené minimálně jedním omezujícím kritériem.
Obr. 2 Území obcí kde kritéria EU přesahují 66% z. p. (horské oblasti beze změny)

1

Local Administrative Unit je součást systému vytvořeného jednotně v EU pro podchycení územních
struktur regionálního charakteru a pro potřeby statistiky regionů. LAU 1 jsou okresy, dříve NUTS 4,
LAU 2 jsou obce, dříve NUTS 5
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Zástupci Ministerstva zemědělství ČR požadovali, aby Komise zveřejnila dopady testování
nových kritérií na jednotlivé země EU, ale nebylo jim vyhověno. Z reakcí řady států bylo ale zřejmé, že
by se u nich rozsah „Ostatních“ LFA oproti současnosti snížil. V rámci jednání zástupců členských
států a Komise se opakovaně objevoval požadavek na snížení hranice pro zařazení obce do LFA
z 66 % na 50 % případně 60 % znevýhodněné plochy nebo návrhy, aby se zvýšila váha území, kde se
vyskytuje více než jedno omezení.
V souvislosti s vymezováním nových LFA Komise konstatovala, že díky technickému pokroku a
lidskému zásahu se zemědělcům v některých případech podařilo úspěšně překonat přírodní
znevýhodnění. V těchto případech se přírodní charakteristika dané oblasti sama o sobě nezměnila,
takže čistě na základě biofyzikálních kritérií by tato oblast byla klasifikována jako výrazně omezená
pro zemědělství. Znevýhodnění však nemá dopad na zemědělskou produktivitu a není důvod, proč
tuto oblast klasifikovat jako oblast s přírodním znevýhodněním. Příkladem mohou být mnohé
zamokřené plochy, které byly uměle odvodněny a jsou nyní velmi úrodné. Zemědělci mohou překonat
znevýhodnění pomocí investic, zemědělských postupů a vhodným výběrem plodin. Proto musely
jednotlivé země EU vyladit (tzv. jemné doladění) aplikaci nových kritérií a vyloučit území:


uměle odvodněné, pokud se použije kritérium zamokřené půdy;



zavlažované půdy, pokud se použije kritérium sucho;



oblasti, kde byly problémy s půdou (struktura půdy, kamenitost, hloubka zakořenění a chemické
vlastnosti) jasně překonány a kde jsou příslušné ukazatele spojené s produkcí (průměrný výnos
obilovin nebo hustota hospodářských zvířat či standardní příspěvek na úhradu na hektar)
srovnatelné s vnitrostátním průměrem (případně mimo horské oblasti).
Samotná volba prahů a způsob aplikace jemného doladění byly ponechány v kompetenci

jednotlivých zemí. V ČR byly v rámci jemného doladění vyloučeny odvodněné plochy vymezené podle
kritéria pro zamokření a vyloučena území s nepříznivými půdními charakteristikami, kde standardní
příspěvek na úhradu na hektar byl vyšší než 110 % průměru země (propočtený s vyloučením horské
oblasti). Do LFA by za tohoto stavu náleželo 52 % z. p. včetně horských oblastí.
Komise vyhodnotila zaslané mapy s výsledky aplikace nových kritérií v zemích EU a zjistila
nedostatky hlavně v provedení jemného doladění vymezených oblastí (Evropská komise, 2012A).
Některé země neprovedly jemné doladění vůbec a některé se soustředily jen na zohlednění závlah a
odvodnění. Komise konstatovala, že v obou případech zůstaly v LFA území s nepříznivou půdní
strukturou, osázená vinohrady.
Komise představila členským zemím širší záběr možných indikátorů pro jemné doladění.
Připomíná, že investice do odvodnění, závlah a skleníků nelze považovat za zvýšené náklady vlivem
nepříznivých podmínek. Plochy, na kterých byly tyto investice zbudovány musí být vyloučeny z LFA.
Přírodní omezení vyjádřené nepříznivými vlastnostmi půdy lze překonat pomocí přizpůsobení
výrobní praxe nebo volbou vhodných zemědělských systémů (např. vinice na špatné půdě = nízký
výnos = vysoká kvalita). Pro posouzení, zda fyzická omezení stále vyvíjejí negativní vliv na
zemědělskou činnost, mohou země využít některý s následujících indikátorů:


Standardní produkce (SP) na ha z. p. (nahrazuje dříve užívaný standardní příspěvek na úhradu)
zahrnuje standardizovanou produkci rostlinných i živočišných výrobků. Standardní produkce
vyjadřuje průměrnou finanční hodnotu produkce jednotlivých odvětví rostlinné a živočišné výroby.
Koeficienty standardní produkce jsou stanovovány pro produkty RV ve vyjádření na 1 ha, pro
výrobky ŽV na jeden kus za jednotlivé kategorie zvířat. Hodnota standardní produkce odpovídá
průměrné roční hodnotě produkce z 1 ha dané plodiny, nebo 1 kusu v rámci dané kategorie zvířat
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v dané zemi. Jsou využívány ve statistikách k určování výrobního zaměření a ekonomické
velikosti farem. Pro jednoduchost a porovnatelnost by členské státy mohly použít průměr SP na
ha na úrovni EU a jako práh určité procento této úrovně. Například všechny oblasti se SP na ha
vyšší než 80% průměru EU by mohly být vyloučeny. Komise dále dodává, že takový
zjednodušující přístup by mohl znamenat v těch členských státech, kde celostátní průměr SP na
ha je velmi nízký ve srovnání s průměrem EU, že součástí vymezení by mohly zůstat některé
oblasti produktivní v národním kontextu. Pak by měl být uplatněn národní průměr SP na ha
(případně s výjimkou horských oblastí). Proti této úvaze Komise protestovali zástupci zemí, kde
většina území trpí znevýhodněním (např. Finsko a země jejichž SP je výrazně pod evropským
průměrem). K zemím s významně nižší SP na ha ve srovnání s průměrem EU patří i ČR, kde
se hodnotě 80% průměru EU blíží průměr za oblasti, kde se znevýhodnění nevyskytuje
nebo je na méně než 66 % z. p.


Průměrný výnos převládající plodiny. Doporučuje se užít data z národních statistik, referenční
hodnota opět odvozena z průměru EU nebo národního průměru.



Hustota hospodářských zvířat. Pokud jde o prahovou hodnotu, Komise konstatuje, že v roce 2007
průměr EU činil 0,78 dobytčí jednotky za všechny druhy zvířat na ha z. p., průměrná hustota zvířat
zkrmujících objemnou píci byla 1,07 DJ na hektar krmné plochy. Ovšem vnímá skutečnost, že
mezi zeměmi EU byly veliké rozdíly a to od 0,27 DJ na ha z. p. v Lotyšsku až po 4,80 DJ na ha
v Maltě, obdobně hustota zvířat zkrmujících objemnou píci se pohybuje od 0,31 do 3,56 DJ na ha
krmné plochy. Pokud jde o prahovou hodnotu, zmiňuje se úroveň 1,4 DJ na ha z. p., nyní úspěšně
užitá v jemném doladění některých zemí a odmítá 2 DJ na ha, navržené jinými.



Hustota stromů – obdobný princip jako hustota zvířat (využitelné v jihoevropských zemích)
Vzhledem k tomu, že Komise přiznává členským zemím určitou volnost, bylo v ČR prověřeno

použití jemného doladění v několika variantách. Kromě odvodnění bylo využito kritérium standardní
produkce. Na obrázcích 3, 4 a 5 je znázorněn dopad jemného doladění při použití různých prahových
hodnot pro SP. Obr. 3 znázorňuje užití prahu v úrovni 80 % průměru EU.
V méně příznivých oblastech by se v tomto případě nacházelo 45,9 % zemědělské půdy,
evidované v LPIS, z toho 14, 7 % v horské oblasti a 31,2 v jiných než horských LFA.
Na obr. 4 je znázorněn dopad použití prahové hodnoty SP v úrovni 90 % průměru ČR bez
horských LFA. Tento práh odpovídá zhruba 74 % průměru EU. Rozsah LFA se oproti předchozí
variantě příliš nesnížil. Do LFA by náleželo 43,7 % zemědělské půdy registrované v LPIS, z toho
14,7 % v horské LFA a 29 % v jiných než horských LFA.
Na obr. 5 je dopad použití prahu SP v úrovni 80 % průměru ČR bez horských oblastí (= 65 %
průměru EU) a to při aplikaci nejen na půdní kritéria ale i na teplotní kritérium. Do LFA by podle této
mapky náleželo 31 % z. p., do jiných než horských LFA 16,3 %.
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Obr. 3 Vymezení při použití jemného doladění podle SP na úrovni 80 % průměru EU

Obr. 4 Vymezení při použití jemného doladění podle SP-práh 90 % průměru ČR
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Obr. 5 Vymezení při použití jemného doladění podle SP i na nízkou teplotu-práh 80 % průměru
ČR

V čl. 32 odst. 5 návrhu nařízení se uvádí, že členské státy mohou v období po zavedení nového
vymezení poskytovat platby zemědělcům v oblastech, které byly způsobilé v programovém období
2007–2013, nejsou však již způsobilé na základě nového vymezení. Tyto platby se mají postupně
snižovat, a to z výchozí úrovně ve výši 80 % platby obdržené v roce 2013 na konečnou úroveň ve výši
20 % (pozn.: délka přechodného období, předpokládaná mezi roky 2014 a 2017 bude prodloužena
v souvislosti s oddálením redefinice LFA až od roku 2015).

Posouzení dopadu redefinice LFA na ČR


Způsob uplatnění nových kritérií je ve vztahu k členitému území ČR poměrně hrubý. Současné
vymezení „Ostatních“ LFA v ČR umožňuje hodnotit spolupůsobení jednotlivých omezujících
půdních a klimatických faktorů v bodové hodnotě z. p. Porovnáván je průměr za jednotlivé územní
celky, kterými jsou jak obce, tak i katastrální území. Dovolil homogenizovat relativně velmi malé
obce v ČR do větších územních celků.



Nová kritéria jsou vymezována striktně podle území jednotlivých samosprávných obcí. Jedno
kritérium na 67 % z. p. obec do LFA zařadí, souběh tří kritérií na 65 % území zařazení nedovolí.



Způsob uplatnění nových kritérií je jednoduchý.



Pokud odborníci z JRC zajistí srovnatelnou konstrukci i použití jednotlivých kritérií v zemích EU,
budou mít zemědělci ve srovnatelných méně příznivých podmínkách stejnou šanci na získání
podpor z EU.
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Srovnatelné podmínky nastanou, pokud Komise odsouhlasí členským zemím i srovnatelné
podmínky „jemného doladění“ vymezených oblastí. Na druhé straně podmínky jemného doladění
nejsou součástí návrhu nařízení a ČR má určitou možnost vlastní volby.

Sjednocení základny pro poskytování plateb
Současná praxe v zemích EU
Jednotlivé země uplatňují různou základnu pro poskytování plateb LFA. Podle Programů
rozvoje venkova na období 2007-13 poskytují platby na ha zemědělské půdy Slovensko, Estonsko,
Finsko, Dánsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Malta, Rumunsko, Bulharsko, Lucembursko, Polsko, při
čemž poslední dvě jmenované vylučují vinice, chmelnice, sady a zahrady. V Litvě platí, že pokud jsou
na z. p. travní porosty, musí farma produkovat pro trh, mít aspoň 1/3 plodin na orné půdě a min. 0,2
DJ na ha. V Maďarsku jsou ze z. p. pro nárok na platby vyloučeny plochy vybraných obilovin a
technických plodin, rovněž tak v některých spolkových zemích Německa, kde se ale základna pro
platby liší dokonce i mezi jednotlivými spolkovými zeměmi. Ve Španělsku platí složitý způsob
stanovení oprávněné plochy, kdy výměra určité plodiny včetně zavlažovaných ploch je započítávána
různými stanovenými koeficienty. Plochy objemných krmiv tvoří základnu pro platby v Anglii, Walesu,
Skotsku, Irsku a Lotyšsku a rovněž ve Švédsku mimo regionů, kde se přednostně podporuje obilí a
brambory a ve Francii kromě oblastí, kde se platí na veškerou z. p. V ČR se platby vztahují jen na
travní porosty.
Z výše uvedeného vyplývá, že různě stanovená oprávněná plocha pro platby přináší určité
konkurenční výhody některým podporovaným výrobkům v některých zemích oproti jiným oblastem,
kde daná plocha podporována není. Například různou měrou podporovaná plocha krmiv jen pro
zvířata zkrmující objemnou píci až po podporu krmiv pro monogastry.

Návrh Komise
Pro přípravu Programu rozvoje venkova na období 2014-20 poskytla Komise v této fázi jen
určitá vodítka (fiche 21) pro opatření LFA (Evropská komise, 2012 B). Ve zveřejněném dokumentu se
připomíná současný stav v zemích EU 27, kde 56 % z. p. je vymezeno jako méně příznivé oblasti, ale
jen kolem poloviny této výměry získává nějakou platbu LFA. Tato proporce je v jednotlivých zemích
EU různá. S odvoláním na dohodu WTO by se budoucí podpory měly vztahovat na všechny
zemědělce ve vymezené oblasti. Nicméně aby se zabránilo nadměrné kompenzaci, mohou země
vyloučit v omezené míře určité typy farem, pokud by u nich kompenzace nepřesáhla stanovené
minimum (25 EUR na ha z. p.). To se ovšem nemá týkat vyloučení určitých typů plodin. Podle článku
32 návrhu Nařízení (Evropská komise 2011) se platby poskytují ročně na hektar zemědělsky využité
plochy.

Posouzení dopadu sjednocení oprávněné plochy pro platby na ČR


Sjednocení oprávněné plochy mezi zeměmi EU ať už na veškerou využívanou zemědělskou
plochu nebo na plochu definovaných plodin by mělo vést k větší vyrovnanosti podpor u
jednotlivých zemědělských podniků (přeneseně i komodit) hospodařících v méně příznivých
podmínkách jednotlivých zemí EU.
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Velkou nevýhodou je, že jednotlivé země mají tak omezenou možnost řešit vlastní specifické
problémy v LFA. Tato nevýhoda se týká i České republiky, kde poskytování plateb jen na ha
travních porostů podporuje pastevní chov skotu a krávy bez tržní produkce mléka v LFA.
V případě snížení podpor na travní porosty bude třeba podpořit přežvýkavce chované na travních
porostech z jiných zdrojů (např. v rámci 1. pilíře SZP)

Uzákonění způsobu výpočtu sazeb
Současná úroveň plateb LFA v zemích EU
V pracovním dokumentu Komise (Evropská komise 2009) je hodnocen dopad plateb LFA na
ekonomiku farem v EU. Konstatuje, že v průměru dosahují farmy v jiných než horských oblastech EU
výrazně nižší příjmy (-27 %) vyjádřené v čisté přidané hodnotě (ČPH) na roční pracovní jednotku
(AWU) a vyšší podíl přímých plateb v ČPH než farmy mimo LFA (51 % oproti 35 %). Přesto nemají
tyto farmy výrazně nižší rentabilitu aktiv, ukazatel jak efektivní je farma v generování ČPH ze svého
majetku.
Mezi státy EU jsou až řádové rozdíly v míře, jakou přispívají platby LFA k ekonomické situaci
farem v jiných než horských LFA. Při tom půdně-klimatické podmínky pro „Ostatní“ LFA by se neměly
při správném vymezení tak výrazně lišit. V průměru EU 25 připadalo 1 448 EUR plateb LFA na jednu
AWU. Pro ČR se v tomto srovnání uvádí mírně podprůměrný údaj 1270 EUR/AWU. Velmi vysoký
příjem plateb LFA byl zjištěn ve Finsku (9 021 EUR/AWU) v Lucembursku (6 559 EUR/AWU) a ve
Spojeném království (4 790 EUR/AWU). Více než 2 000 EUR/AWU se udává za Irsko, Dánsko a
Švédsko. Naopak pod 500 EUR plateb LFA připadlo na AWU v jiných než horských oblastech Polska
a Slovinska (444 resp. 498 EUR), méně než 1000 EUR pak v Řecku, Španělsku, Lotyšsku a Maltě.
Podíl LFA plateb na vytvořené ČPH v jiných než horských LFA se pohyboval od 3 % v Belgii a
Španělsku, až po více než 30 % ve Finsku a Švédsku (37 resp. 34 %). Vysoký podíl plateb LFA na
ČPH se udává i za Slovensko (29 %), Slovinsko (23%), Lotyšsko a Litvu (shodně 22 %) a
Lucembursko (20%). Srovnatelně pro ČR tento materiál udává 14% podíl plateb LFA na ČPH. Komise
uvádí, že průměrná platba LFA činí v EU 74 EUR na ha a pohybuje se od 16 EUR ve Španělsku a 25
EUR v Estonsku až po 215 EUR v Belgii a 250 EUR na Maltě (pro ČR dokument uvádí 125 EUR)
V hodnocení LFA opatření, které bylo zadáno Komisí v roce 2005 (IEEP 2006), se konstatuje,
že metody stanovení sazeb se jeví jako ještě více libovolné než vymezení znevýhodněných oblastí. V
mnoha případech jsou tyto dva problémy integrovány. Autoři této studie se domnívají, že začlenění
regionálních a národních cílů politiky do určení platby sebou nese snížení transparentnosti a je
svévolným prvkem stanovení sazeb platby (např. platby na málo postiženou zavlažovanou půdu ve
Španělsku). Metoda výpočtu, bez ohledu na to, jak složitá nebo sofistikovaná může být, ve většině
případů zahrnuje určitý stupeň libovůle. V některých případech proces určení platby závisí na
množství faktorů, takže transparentnost je ztracena úplně, jako je tomu ve Francii. Zpráva doporučuje
Komisi zjednodušení a jasnější pokyny pro členské země, které by zlepšily soulad v rámci EU a
zvýšily transparentnost stanovení sazeb.
Sazby plateb LFA v ČR byly určeny v roce 2003 na základě průměrné hrubé přidané hodnoty
na ha z. p. za roky 1999 -2001 po odečtení odpisů, mzdových nákladů a pachtu. Rozdíly hrubé
přidané hodnoty mezi oblastmi LFA a mimo LFA byly odvozeny z relací průměrné bodové hodnoty
výnosnosti půdy v daných oblastech, stanovené v rámci hodnocení půdního fondu pomocí
bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
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Podmínky určení sazeb pro příští období
Platby mají být konstruovány tak, aby vyjadřovaly ztrátu příjmu a dodatečné náklady v
důsledku přírodních omezení, jak je požadováno podle WTO. Kvantifikace má být provedena
porovnáním s oblastmi mimo LFA. V úvahu se musí brát i případný dopad poskytnutí podpor z
přímých plateb do LFA. Členské země, které mají celé území vymezeno jako LFA, mohou používat
odhad na základě studií. Podle článku 69 návrhu Komise (Evropská komise 2011) musí členské státy
zajistit, aby byly příslušné výpočty přiměřené a přesné a aby byly tyto částky stanoveny předem na
základě spravedlivého, nestranného a ověřitelného propočtu. Za tímto účelem vydá subjekt, který je
nezávislý na orgánech odpovědných za výpočty a který má potřebné odborné znalosti osvědčení, jež
potvrzuje přiměřenost a správnost výpočtů. Osvědčení bude tvořit součást Programu rozvoje venkova.
Minimální sazba je stanovena na 25 EUR na ha, maximální na 300 EUR na ha v horské oblasti a
250 EUR na ha v ostatních kategoriích. Podle fiche 21 je možné stanovit větší počet různých plateb,
které by vyjádřily různý stupeň omezení. Zejména v horských oblastech různá nadmořská výška
představuje různý dopad na zemědělství. To může platit i pro ostatní kritéria.
Sjednocení pravidel pro výpočet sazeb plateb LFA by mělo vést k lepší vazbě plateb na
skutečné znevýhodnění a ke zmírnění současných řádových rozdílu v sazbách uplatňovaných
v jednotlivých zemích EU.

Modulace plateb LFA podle velikosti farmy
Modulace plateb v zemích EU
Omezení plateb LFA jen do určitého prahu výměry farmy bylo zakotveno již v počátečních
právních dokumentech, upravujících podmínky podpory LFA. Do roku 1997 se ve všech zemích platilo
jen do 50 dobytčích jednotek (DJ) nebo do 50 ha plochy krmiv farmy. Podle nařízení rady (ES)
950/1997 byla plná sazba poskytována do 60 jednotek (DJ nebo ha) farmy, od 60 do 120 jednotek
byla sazba krácena o 50 % a na DJ nebo ha přesahující práh 120 nebyly platby poskytovány vůbec.
V programovém období 2000-2006, kdy vstupovaly do EU země střední a východní Evropy byla
oprávněnou plochou stanovena jen užívaná zemědělská půda. Článek o povinné modulaci sazeb byl
z nařízení Rady 1257/1999 vypuštěn. Členské státy využily možnost stanovit vlastní prahy modulace
plateb LFA, příklady přijaté praxe uvádí tab. 2.
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Tab. 2 –Příklady uplatnění modulace a stropů plateb LFA v zemích EU
Země

Modulace sazeb

Francie
Rakousko
DE

Sasko

Práh
Sazby
Práh
Sazby
Práh

do 25 ha
110%
do 6 ha
sazba 1

25 - 50 ha
100%
6 -60ha
60 -70 - 80 - 90- 100
sazba 2 100%
80% 60% 40% 20% sazby 2
16 000 € na farmu
pokud má farma nad 2 pracovníky + 8 000 € za každou provozně nutnou pracovní sílu nad 2

Stanovený
12 000 € na farmu
práh
Práh
do 45 ha
Irsko
Sazby
100%
Práh
do 90 ha
nad 90 ha
Švédsko
Sazby
100%
50%
Práh
do 15 (50 u pastvin) ha
Řecko
Sazby
100%
Práh
do 5 ha
5 - 25 ha
25 - 50 ha
50 - 100 ha
Španělsko
Sazby
100%
75%
50%
25%
Práh
do 10
10-36%
Severní
UK
Irsko
Sazby
110 €
95 €
Práh
do 350 ha
351 - 700 ha
UK Anglie
Sazby
100%
50%
Práh
do 140 ha
140 - 640 ha
nad 640
UK Wales
Sazby
100%
65%
30%
Práh
do 60 ha
nad 60 ha
Lucembursko
Sazby
100%
50%
Zdroj: PRV zemí EU, u Francie a Španělska Institute for European Environmental Policy
DE

Plocha bez nároku na
platbu
nad 50 ha
0
nad 100 ha
0

Bavorsko

nad 45 ha
0
není stanoveno
nad 15 ha (50 ha)
0
nad 100 ha
0
nad 36
0
nad 700 ha
0
není stanoveno
není stanoveno

Pro programové období 2007-13 nařízení Rady1698/2005 zavádí v čl. 37 odst. 4 znovu povinné
snížení sazeb pro plochu farmy, přesahující určitý práh. Tento práh si mohou jednotlivé země stanovit
samy. Ovšem pro opatření LFA zůstalo i v programovém období 2007-13 v platnosti nařízení Rady
1257/1999, neboť se nepodařilo nově vymezit tyto oblasti. Snížení plateb LFA v závislosti na výměře
farmy přesto některé nově přistoupivší státy EU zavedly (tab. 3). Modulaci sazeb v závislosti na
velikosti farmy dosud neuplatňuje Česká republika ani Slovensko.
Tab. 3 – Uplatnění modulace a stropů plateb LFA v některých přistoupivších zemích EU
Země

Modulace sazeb

Polsko
Maďarsko

Práh
Sazby

do 50 ha
100%

50 – 100 ha
50%

Práh

1-50,99

51-100,99

Sazby
Práh
Litva
Sazby
Práh
Slovinsko
Sazby
Práh
Rumunsko
Sazby
Práh
Bulharsko
Sazby
Práh
Kypr
Sazby
Zdroj: PRV zemí EU na roky 2007-13

100%
do 150
100%

90%
151 - 250
85%
do 100 ha
100%
1 -50
50,01-100
100%
75%
do 50
100%
do 10 ha
100%

100-300 ha
25%
101301od 501
300,99
500,99
80%
70%
50%
250-500
70%
nad 100 ha
50%
100,01-300
nad 300.01
50%
35%
50-100
50%
nad 10 ha
70%

Plocha bez nároku na
platbu
nad 300 ha
0
není stanoveno
nad 500 ha
0
není stanoveno
není stanoveno
nad 100 ha
0
není stanoveno

Modulace plateb LFA podle návrhu nařízení pro příští programové období
Stejná pravidla pro modulaci plateb LFA zůstala i v návrhu nařízení pro příští programové
období. Znamená to, že členským zemím je ponechána poměrně velká volnost ve stanovení prahů a
stupně degresivity sazeb. Fiche 21 se odvolává na požadavky Dohody WTO pro zemědělství a
zdůrazňuje, že platba musí být klesající v závislosti na hodnotě plochy připadající na farmu. Uvádí
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následující postup jako nejlogičtější příklad, který je již používán v řadě členských států. V tomto
případě je 100 % úhrady poskytováno na prvních 0 - X hektarů farmy, 80% platby je poskytnuté na
další X - Y hektarů, 50 % je poskytováno na Y - Z hektarů a žádná platba na zbývající část výměry
farmy, při čemž sazba nesmí klesnout pod 25 EUR na ha. Pokud jde o stanovení prahových hodnot
výměry farmy, mělo by být v kompetenci členských států a jejich volba by měla být odůvodněna a
podložena důkazy.
Je málo pravděpodobné, že by se ČR mohla zavedení modulace plateb LFA vyhnout.
Pro velké zemědělské podniky v ČR bude zavedení modulace plateb LFA znamenat velký
zásah do současného systému. Obtížnější bude i administrace a kontrola opatření
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