
Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 

2007 – 2013 (2014) 2015 - 2020 
Typ LFA 2007 - 2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015 - 2020 Možný rozsah Sazba v EUR 

LFA - průměrná sazba 1777 tis. ha/z toho 
TTP 805 tis. ha - 
dotace pouze na TTP 

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR 

LFA - Ha  - obec, příp. k.ú. s 
průměrnou nadmořskou výškou 
celého území větší nebo rovnou 
600 m n.m. nebo s průměrnou 
nadmořskou výškou celého území 
větší nebo rovno 500 a menší 
než 600 m n.m. a zároveň 
svažitostí nad 15 % na ploše větší 
než 50 % výměry celkové půdy v 
obci nebo k.ú. – 105 % průměrné 
sazby pro horskou oblast (typ HA) 

515 tis. ha/z toho TTP 
364 tis. ha -  
dotace pouze na TTP 

157 EUR LFA - H 1 
(nad 800 m n. m.) 

520 tis. ha 510 tis. ha jako 
očekávaný rozsah -  
dotace na veškerou 
zemědělskou půdu 

137 EUR 

(136 % průměrné sazby, 
tj. 101 EUR/ha)  

LFA - H2 
(700 - 800 m n. m.) 

129 EUR 

(128 % průměrné sazby, 
tj. 101 EUR/ha)  

LFA - H3 
(600 - 700 m n.m.) 

91 EUR 

(90 % průměrné sazby, tj. 
101 EUR/ha) 

LFA - H4 
(do 600 m n.m. a 
sklonitost nad 15% na 
více než 50 % území) 

110 EUR 

(109 % průměrné sazby, 
tj. 101 EUR/ha) 

LFA - Hb - obce, příp. k.ú. v horské 
oblasti nesplňující kritéria uvedená 
pro typ HA – 90 % průměrné sazby 
pro horskou oblast (typ HB) 

134 EUR LFA - H5 
(do 600 m n.m. a 
sklonitost nad 15% na 
méně než 50 % území) 

83 EUR 

(82 % průměrné sazby, tj. 
101 EUR/ha) 

LFA - Oa (obce, příp. k.ú. s 
výnosností půdy nižší než 34 bodů 
- 105 % průměrné sazby pro 
ostatní méně příznivou oblast) 

1044 tis. ha/z toho 
TTP 305 tis. ha -  
dotace pouze na TTP 

117 EUR LFA - Oa 1048 tis. ha 310 tis. ha jako 
očekávaný rozsah -  
dotace na zemědělskou 
půdu s kulturou travní 
porost 

82 EUR 

(70 % sazby pro OA 2007-
2013) 

LFA - Ob  (obce s výnosností půdy 
vyšší nebo rovnou 34 bodů - 85 % 
průměrné sazby pro ostatní méně 
příznivou oblast) 

94 EUR LFA - Ob 57 EUR 

(61 % sazby pro OB 2007-
2013) 

LFA - S  217 tis. ha/z toho TTP 
135 tis. ha -  dotace 
pouze na TTP 

114 EUR LFA - S 205,8 tis. ha 200 tis. ha 
jako očekávaný rozsahu - 
dotace na veškerou 
zemědělskou půdu 

83 EUR 

LFA - Sx 91 EUR 



Podmínky v novém PRV >> Specifické informace pro operaci  
• Doplňkové podmínky pro poskytnutí platby v horských oblastech (LFA-H) a oblastech, které čelí specifickým omezením (LFA-S) 
Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky: 
- musí každý den ve stanoveném kontrolním období (od 1.6. do 30.9.) dodržovat minimální záchovnou intenzitu chovu býložravců 0,3 VDJ/ha evidované 
zemědělské půdy obhospodařované žadatelem, resp. od roku 2017 0,35 VDJ/ha evidované zemědělské půdy obhospodařované žadatelem, 
- musí splňovat v celém hospodářství požadavky cross-compliance (čl. 91 a 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky). 
 
• Doplňkové podmínky pro poskytnutí platby v oblastech, které čelí značným přírodním omezením (LFA-O) 
Žadatel o podporu musí splňovat následující podmínky: 
- musí každý den ve stanoveném kontrolním období (od 1.6. do 30.9.) dodržovat minimální intenzitu chovu býložravců 0,3 VDJ/ha evidované zemědělské půdy s 
kulturou travní porost obhospodařované žadatelem, resp. od roku 2017 0,35 VDJ/ha evidované zemědělské půdy s kulturou travní porost obhospodařované 
žadatelem, 
- musí splňovat v celém hospodářství požadavky cross-compliance (čl. 91 a 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a 
sledování společné zemědělské politiky).  
 
• Identifikace prahové úrovně plochy zemědělského podniku, na základě které členské státy postupně snižují platby 
Platby se postupně snižují dle výměry zemědělského podniku v oblastech vymezených dle čl. 32 odst. 2, čl. 31 odst. 5 a čl. 32 odst. 3. 
- výměra z.p. do 1 000 ha – plná výše platby 
- výměra z.p. nad 1 000 ha do 2 500 ha – platba snížená o 10 % 
- výměra z.p. nad 2 500 ha – platba snížená o 15 % 
Prahové hodnoty pro postupné snižování plateb byly stanoveny na základě analýzy technické efektivnosti. Míra snížení plateb byla stanovena na základě analýzy 
citlivosti na změny úrovně plateb. 

Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na VDJ 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ) 

skot nad 24 měsíců 1,0 

skot nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 

skot nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2 

ovce nad 12 měsíců 0,15 

kozy nad 12 měsíců 0,15 

koně nad 6 měsíců  1,0 

koně do 6 měsíců 0,4 

Zdroj: PRV 2015 - 2020 verze ze dne 4. 6. 2014, PRV 2007 - 2013 - verze srpen 2011 

  



Vymezení jednotlivých oblastí LFA a navrhovaná diferenciace plateb uvnitř LFA od roku 2015 (materiál MZe z 11.8.2014) 
 
V roce 2015 je plánováno spuštění opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (méně příznivé oblasti, LFA) v rámci 
připravovaného Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (PRV 2014-2020). V současné době je programový dokument, včetně popisovaného 
opatření LFA, schválen Usnesením Vlády ze dne 9. července 2014 č. 532 a tato verze návrhu PRV 2014-2020 byla odeslána Evropské komisi dne 
16.7.2014. Opatření LFA má v roce 2015 stejnou strukturu jako v předchozím programovém období, rozděluje se na 3 oblasti: horské LFA, ostatní LFA 
a specifické LFA. 
 
Horské LFA 
Horské LFA jsou od roku 2015 vymezeny totožně s předchozím programovým obdobím, výměra ani rozložení se nemění, zařazeno je 520 tis. ha 
zemědělské půdy.  
Jako horské LFA jsou vymezeny obce, případně katastrální území:  

 jejichž průměrná nadmořská výška je větší nebo rovna 600 m, nebo 

 jejichž průměrná nadmořská výška je větší nebo rovna 500 m a menší než 600 m a zároveň na více než polovině výměry těchto obcí, případně 
katastrálních území, je svažitost větší než 15 % 

Do horských LFA byla zařazena také území obcí, případně katastrálních území, která nesplňují výše uvedená kritéria pro vymezení, ale nacházejí se 
uvnitř horských LFA – jedná se o tzv. homogenizaci území. 
 
V porovnání s programovým obdobím 2007-2013 bude od roku 2015 uplatňován rozdílný přístup k diferenciaci plateb. V programovém období 
2007-2013 a v roce 2014 byla stanovená platba (149 EUR/ ha travního porostu) rozdělena do dvou sazeb následujícím způsobem:  

Typ  charakteristika podoblasti  sazba/rok 

HA Obce a k.ú. splňující kritéria pro vymezení 105 % stanovené platby 

HB Obce a k.ú. přiřazená v rámci homogenizace území 90 % stanovené platby 
Tabulka 1: Diferenciace plateb horských LFA v letech 2007-2013 a 2014 

 
Od roku 2015 je navrhován jiný přístup, nově vypočtená platba (101 EUR/ha zemědělské půdy) je rozdělena do pěti sazeb dle kategorií 
odstupňovaných dle skutečných přírodních podmínek a to způsobem uvedeným v následující tabulce: 

Typ  charakteristika podoblasti sazba/rok 

H1 800 m n.m. a více 136 % stanovené platby 

H2 700 m n.m. – méně než 800 m n.m. 128 % stanovené platby 

H3 600 m n.m. –  méně než 700 m n.m. 90 % stanovené platby  

H4 méně než 600 m n.m. a svažitost nad 15% na více než 50 % území 109 % stanovené platby 

H5 méně než 600 m n.m. a svažitost nad 15% na méně než 50 % území 82 % stanovené platby 
Tabulka 2: Diferenciace plateb horských LFA od roku 2015 

 



Platba od roku 2015 nebude poskytována jen na travní porosty, jako tomu bylo do roku 2014 včetně, ale na celou zemědělskou půdu vymezenou jako 
horské LFA. 
 

Ostatní LFA 
Ostatní LFA (oblasti, které čelí značným přírodním znevýhodněním) jsou předmětem redefinice a to na základě znevýhodnění definovaných přílohou 
III Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1305/2013 o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Tyto oblasti 
jsou členské státy povinny redefinovat a nejpozději v roce 2018 toto nové vymezení uplatnit. V letech 2015 – 2017 ČR využije možnost ponechat 
vymezení stejné jako v předchozím programovém období. V předchozím programovém období bylo jako ostatní LFA vymezeno cca 1050 tis. ha 
zemědělské půdy z toho cca 310 tis. ha travního porostu, tento stav vymezení platí i pro roky 2015 až 2017. 
Jako ostatní LFA jsou vymezeny obce, případně katastrální území, které  

 v rámci kraje mají hustotu obyvatel menší než 75 obyvatel/km2 a podíl pracovníků v zemědělství lesnictví a rybolovu na ekonomicky aktivním 
obyvatelstvu tvoří více než 8 %, a zároveň 

 mají v rámci okresu výnosnost zemědělské půdy nižší než 34 bodů  
Do ostatních LFA byla zařazena také katastrální území s výnosností zemědělské půdy 34-38 bodů, které s ostatními LFA sousedí, zároveň však nesmí 
zvýšit průměrnou bodovou hodnotu výnosnosti zemědělské půdy nad 34 bodů. 
Od roku 2018 bude uplatněno nové vymezení ostatních LFA a to na základě kritérií nízká teplota, podmáčené půdy, hloubka půdy, zrnitost půdy, 
skeletovitost půdy, svažitost, kyselé půdy. 
 
Platby budou v ostatních LFA v letech 2015-2017 poskytovány na základě stejného výpočtu jako v předchozích letech, sazby pro jednotlivé 
podoblasti se však liší. Pro období 2007-2013 byla stanovena platba 111 EUR/ha TP, diferencována byla způsobem uvedeným v tabulce 3.  

Typ 
podoblasti  

charakteristika podoblasti  sazba/rok 

OA Obce a k.ú. splňující kritéria pro vymezení 105 % stanovené platby 

OB Obce a k.ú. přiřazená v rámci homogenizace území 85 % stanovené platby 
Tabulka 3: Diferenciace plateb v ostatních LFA v letech 2007-2013, 2014 

 

Platba od roku 2015 však dosahuje max. 70 % sazby v letech 2007-2014. 

 Typ 
podoblasti  

charakteristika podoblasti  sazba/rok 

OA Obce a k.ú. splňující kritéria pro vymezení 70 % sazby pro OA 2007-2013 

OB Obce a k.ú. přiřazená v rámci homogenizace území 61 % sazby pro OB 2007-2013 
Tabulka 4: Diferenciace plateb v ostatních LFA v letech 2015-2017 

 

Od roku 2018 kdy pro tyto oblasti bude uplatněno nové vymezení, bude také stanoven nový výpočet platby a sazby budou diferencovány do pěti 
kategorií O1 až O5 na základě procenta plochy obce zasažené přírodním znevýhodněním. Platba bude poskytována na veškerou vymezenou 
zemědělskou půdu. 



 
Specifické LFA 
Vymezení specifických LFA (oblasti postižené zvláštními omezeními) zůstává stejné do roku 2017. Do těchto oblastí spadá cca 210 tis. ha 
zemědělské půdy a jedná se o obce, případně katastrální území:  

 s výnosností zemědělské půdy do 34 bodů nebo  

 s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů a zároveň se svažitostí nad 12,3 % na více než polovině výměry obce, případně katastrálního 
území nebo 

 s výnosností zemědělské půdy 34 až 38 bodů a se zatravněním vyšším než 50 % výměry zemědělské půdy obce, případně katastrálního území. 
Vymezení specifických LFA od roku 2018 závisí na zvolené variantě vymezení ostatních LFA. Z analýz provedených Ústavem zemědělské ekonomiky a 
informací vyplývá, že převážná většina specifických LFA bude zařazena do ostatních LFA v rámci redefinice. 
Ve specifických LFA byl proveden nový výpočet platby, sazba je stanovena na 83 EUR/ha zemědělské půdy. Tato sazba nebude dále 
diferencována.   


