
Regionalizace zemědělství ČR



Méně příznivé oblasti a 
oblasti s ekologickými 

omezeními (LFA)



Cíle opatření

� zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům 
hospodařícím ve ztížených podmínkách

� přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy
� stabilizace venkovské populace
� udržet atraktivitu krajiny
� podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí



Základní legislativa ČR

� Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o provádění pomoci méně

příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

� Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

� Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském 

intervenčním fondu

� Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny



Kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí

� Horské oblasti (značení H)
(nadmořská výška, sklonitost zemědělské půdy)

� Ostatní méně příznivé oblasti (značení O)
(výnosnost zemědělské půdy, demografická kritéria)

� Oblasti se specifickými omezeními (značení S)
(výnosnost zemědělské půdy, sklonitost zemědělské půdy)

� Oblasti s ekologickými omezeními (značení E)

(NATURA 2000, 1. zóny NP a CHKO)



Kvantifikace LFA

ZPF LFA 
tis. ha % 

celková vým ěra LFA 
v ČR 

2 129,3 49,8 

z toho  
   horská oblast 

 
622,1 

14,5 

   ostatní LFA 1 212,9 28,3 
   oblasti se specifickými     
   omezeními  

294,3 6,9 

 
oblasti s environmentálními omezeními – cca 20 tis. ha 
zemědělské půdy 

 

 



Typy LFA
Vyrovnávací příspěvek na hospodaření v méně příznivých oblastech a oblastem 
s ekologickými omezeními (dále jen „LFA“) se poskytuje pouze na travní
porosty evidované v LPIS, které se  nacházejí v některé z následujících 
oblastí:
� horská oblast typu HA (obce nebo k.ú. s nadmořskou výškou nad 600 

m.n.m nebo s výškou 500 až 600 m.n.m. a zároveň se svažitostí vyšší jak 7 
stupňů na 50% území této obce nebo k.ú.)

� horská oblast typu HB  (obce nebo k.ú. nesplňující kritéria pro oblast typu 
HA, které však byly za účelem zachování celistvosti horské oblasti  do této 
oblasti zařazeny)

� ostatní méně příznivá oblast typu OA ( obce nebo k.ú. s výnosností
zemědělské půdy nižší než 34 bodů, které nepatří do horské oblasti, a které
jako celek v průměru splňují demografická kritéria – hustota obyvatel nižší
než 75 obyv.  na km2 a podíl pracujících v zemědělství na celkovém počtu 
práceschopného obyvatelstva vyšší než 6%)

� ostatní méně příznivá oblast typu OB (obce  s výnosností zemědělské
půdy 34 až 38 bodů, které byly za účelem zachování celistvosti ostatní méně
příznivé oblasti  do této oblasti zařazeny)

� specifická oblast  S (obce a katastrální území s výnosností zem. půdy nižší
než 34 bodů nebo výnosností 34 až 38 bodů a zároveň se svažitostí vyšší jak 
7 stupňů na 50% území této obce nebo k.ú.- tyto obce nebo k.ú. nesplňují
jako celek demografická kritéria pro ostatní méně příznivou oblast)

� oblast s ekologickými omezeními  E – území vymezená jako NATURA 
2000 (ptačí oblasti a oblasti ochrany rostlin a volně žijících živočichů) na 
územích I. zón  národních parků a chráněných krajinných oblastí) – zatím 
nebyla ze strany MŽP příslušným nařízením vlády vymezena a lze očekávat, 
že o vyrovnávací příspěvek na E oblasti bude možné žádat od roku 2005



Vyrovnávací příspěvek

� Sazba vyrovnávacího příspěvku na ha travního 
porostu

HA – 4 680 Kč/ha
HB – 4 014 Kč/ha
OA – 3 490 Kč/ha
OB – 2 820 Kč/ha
S – 3 420 Kč/ha
E – 2 800 Kč/ha

� Jestliže se půdní blok nachází ve více typech LFA –
na každou část příslušná platba

� Lze poskytnout na jeden půdní blok dotaci za LFA i 
za oblast typu E



Žádost o vyrovnávací příspěvek

� Místo podání žádosti: místně příslušná ZA-PÚ MZe
� Termín podání žádosti: 

řádný termín - do 15.5. 
po řádném termínu – dalších 25 kalendářních dnů

(spojené se sankcí 1 %)
� Přílohy žádosti: - deklarace užívání půdy

- doklad vodoprávního úřadu
- čestné prohlášení chovatele koní
- doklad prokazující právní

subjektivitu (pouze PO)



Výsledky LFA v roce 2004

1 850135 325,17S

1 77030 849,94OB

3 937231 326,67OA

50416 671,64HB

4 166326 165,40z toho HA

8 895740 338,82LFA celkem

počet žádostívýměra



Vymezení LFA v ČR



Srovnání plateb v členských státech 
EU

Srovnání plateb v n ěkterých členských státech EU

2 949,4192,174,18Česká republika –30%

2 528,0679,004,18Česká republika –30%

2 106,7265,844,18Česká republika – 25%

8 426,88263,344,18Česká republika – 100%

12 358,08386,196,13Duryňsko

11 975,04374,225,94Bavorsko

11 410,56356,585,66Německo

Kč/haEURO/haReferenční výnos
t/haZemě

Pramen:Příloha č. VII Nařízení Komise č. 2316/1999



Příklady jiných 
regionalizací zemědělství ČR



Výrobní oblasti (1925)



Výrobní oblasti (1959)



Výrobní oblasti (1996)



Kukuřičná ZVO



Řepařská ZVO



Obilnářská ZVO



Bramborářská
ZVO



Pícninářská ZVO



Zranitelné oblasti



Děkuji za pozornost.


